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K e n d i Aramızda 

rı ileri gelenleri, yüksek tirajlı Amerikan mecmuası Newsweek'in son 
sayısında çıkan Türk Basını ile alakalı yazıyı okurken her halde pek 
fazla iftihar hissi doymamışlardır. Newsweek'ln ha yazısında, Ame-
rikalı muharrir Eugene C. Pulliam'ın -bu muharririn bir makalesini 
iktibas eden üç Türk gazetecisi halen mahkemededir- Türk gazeteci
lerinin cesareti hakkındaki şu sözleri de yer almaktadır: "Hayret et
tiğim şey şudur: Acaba Amerikalı gazeteciler omuzlarında sansürün 
baskısını bilerek, bu meslekdaşlarının yaptıkları gibi, hakikatleri yaz
mak cesaretini gösterebilecekler miydi ?" 

Mr. Fulliam gücenmesin, meslekdaşlarımızın cesaretlerini överek 
yaptıkları iltifata cami gönülden teşekkür edemiyeceğiz. Zira hür ol
mayı, cesur olmaya bin defa tercih etmekteyiz. Bugün hakikaten pek 
cesur gazeteciler, hakikatleri yazmaktan çekinmedikleri için hapishane
leri doldurmaktadırlar.- Hapisten çıkanlar ise, tekrar oraya dönmek 
pahasına bile olsa, gene de hakikatleri yazmak cesaretini göstermek
ten dönmemektedirler. Türk Basınının lâyık oldukları hürriyeti hak 
edene kadar, bu neviden cesaret örnekleri vermeğe mecbur kalacak
ları aşikârdır. AKİS bu sayısında, cefakâr basma reva görülen yeni 
baskı teşebbüslerinin içyüzünü ve bu gibi teşebbüslerin niçin asla mu
vaffak olamıyacaklarını, D. P. başlıklı yazısında bütün teferruatı ile 
açıklamaktadır. 

dık. Yeni yıla Metin Tokeri, Yusuf Ziya Ademhanı ve Tarık Halulu-
yu hapishane koğuşlarında bırakarak girmekten duyduğumuz üzün
tüye okuyucularımız da samimiyetle katılmaktadırlar. Teşekkür ederiz. 

olduğuna artık iyice belli eden C. H. P. de, bu kuvvetten doğan zaa
fın bir nişanesi olarak, birçok partili daha şimdiden ilerdeki sıçrayış
larında köprübaşı teşkil edecek mevkiler için boğuşmağa başlamışlar
dır. Bu, İktidara yaklaşan her parti için mukadder bir haldir. AKİS, 
yer tutmak için şimdiden biribirini itip kakmaya başlıyan C.H. P. 
illerin halini çok, yakından takip ederek bu sayışında anlatmaktadır. 

A KİS'te bu hafta son derece enteresan bir radyo yazısı bulacaksınız. 
Irak İhtilâlini takip eden gönlerde radyolara konan yasak ve ka

yıtlara bir yenisi ilâve edilmiş, stüdyolarda halk huzurunda hazırlanan 
programlar kaldırılmıştı. O günden bu yana, bantlardan faydalanarak 
hazırlanan seyirci gürültüleri sık sık komiklikler yaratıyordu. İşte Irak 
İhtilalini takip eden günlerden bu yana İlk defadır ki, İstanbul Rad
yosu seyirciler huzurunda bir program hazırladı. Bu son derece 
eğlenceli programın hazırlanışının içyüzünü hu hafta Radyo sayfa
mızda okurken pek eğleneceğinizi sanıyoruz. 

kararın tatbikatı hakkında Yurtta Olup Bitenler kısmında Basın -
Yayın başlıklı yazıda geniş malûmat bulacaksınız. 

bep oldu. Ancak AKİS okuyucularına her hafta bir başyazı ile hitap 
etmeği prensip ittihaz ettiğinden, bundan böyle Toker yeniden AKÎS'-
in başına geçinceye kadar başyazı sütunlarımızı her hafta bir "yedek 
başyazar" işgal edecektir. Bunların ilki olarak bu hafta İsmail Rüştü 
Aksalın "Tedbirler ve ötesi" başlıklı yazısını okuyacaksınız. • 

... Saygılarımızla 
AKİS 

3 

Sevgili AKİS Okuyucuları 

s on günlerde -sanki mevcut olanlar yetmiyormuş gibi. basının ba
lina yeni' kılıçlar asmak için komisyonlar teşkil eden D. P. iktida-

* 

A 
KİS'in bu sayısı, bir yeni yıl sayısıdır. Bu vesile ile okuyucuları
mızdan pek çok nazik ve teşvik edici mektuplar ve telgraflar al-

K 
urultayın yaklaşması, C. H. P. çevrelerinde hararetli bir faaliye
te -tabii çoğu kulislerin gerisinde- sebep oldu. İktidara namzet 

* 

* 

* 

B asın Yayın ve Turizm Bakanlığı, kadrolarını yabancı dil bilen ve 
yüksek tahsilli elemanlarla takviye etmek kararını almıştır. Bu 

B aşyazımız Metin Tokerin bir yıllık cezasını çekmek üzere Ceza
evine girmesi, bir yıl müddetle mecburi istirahata çekilmesine se-
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YURTTA OLUP BİTENLER 

cuma günü, bir küçük gazete satı
cısı polisin halkı dağıtma gayretine 
katılarak haykırıyordu: 

"-Akis var. Hayat var, top-
lanmıyalım dayak var!.." 

Küçük gazete satıcısı bu gayret
ten hissesine düşen iki üç cop dar
besine rağmen, yeniden kalabalığın 
arasına daldı ve ahenkli sesiyle ikaz
larına devam etti. 

Boluda veya Türkiyenin herhan
gi bir yerinde muhalefete ve liderle
rine coplara, diplere ve dipçiklere 
rağmen halkın bu derece büyük sev-

gi göstermesi, bütün ümidim bağla
masının her halde bir sebebi olmak 
lâzımdır. Bir taraftan hürriyetsizli
ğin, diğer taraftan geçim sıkıntısı
nın çifte ateşi arasında bunalan 
halk, itimadını şahsında muhalefeti 
temsil eden İnönüye bağlamakla ru
hundaki serinlemek, ferahlamak is
teğini gidermektedir. Yarına ümitle 
bakabilmek ihtiyacını böyle tatmin 
etmektedir. İnönüyü vatandaş bunun 
içindir ki, gittiği her yerde sevgiy
le kuşatmakta "Babamız, bizi kur
tar" diye bağırmaktadır. 

Bu haftanın başında Pazartesi 
günü, akşam üstü Ankaranın Ulus 
meydanında. yaklaşan yılbaşı, için 
çoluğuna çocuğuna bir ufak hediye 
olsun alamamanın ıstırabı, ile vitrin-
lere küskün bakan Ankara-

lılar birden aralarında İnönüyü gö
rünce dertlerini unuttular. Vitrinde
ki eşya, cepte bulunmıyan para dü
şünceleri bir yana atılıverdi ve bir 
anda üç kişi beş oldu; beş, elli; elli, 
beşyüz... 

İnönü, halkın ıstırabı ile temas 
halindedir. Sıkıntılarını, üzüntülerini 
yakından bilmekte ve bu bilgi onu 
bu yaşta mücadeleye itmektedir. 
İnönünün o gün Haşet Kitabevine 
girip hapisteki gazeteciler için sa
na, aldığı 3 . 5 kitaba 130 lira öder
ken, çocuğunun mektep kitaplarım 
tedarik etmede 200 lira aylıklı bir 
memurun çektiği sıkıntıyı düşünme
miş olması imkânsızdır.İşte o 200 
lirâ aylıklı memur, sıkıntılarından 
kurtulma ümidini İnönüde görmek

te, yılbaşında çoluğuna çocuğuna 
bir küçük tediye alamamanın ıstı-
rabını bu ümitle yıkamaktadır.Mil-
let ıstırapları ile meşgul olanları 
şükranla karşılamakta ve onlara 
bağlanmakta tereddüt göstermemek-
tedir. 

basın mensuplarına af teklifini des
teklediğini açıklıyordu. Perin, Kemal 
Özçoban ve arkadaşlarının imzaladı
ğı tasarıyı tasvip ettiğini söylerken 
kendisi gibi düşünen daha bir hayli 
gazeteci milletvekilinin de -Burhan 
Belge. Behzat Bilgin, ve daha bir iki 
isim hariç- bulunduğunu haber ver
di. Gerçekten de son günlerde D. P. 
Grubunda af teklifi lehinde hayli 
kuvvetli bir cereyan göze çarpmak
tadır. Mithat Perin gibi açıkça de
ğilse bile, pek çok D. P. milletvekili, 
es dost meclislerinde "bu gidişin gi-
diş olmadığını" ifade etmekten geri 
kalmamakta ve Özçobanın tasarısı 
lehinde beyaz oy kullanacaklarını 
söylemektedirler. Bir hayli geç kal
mış olmasına rağmen, Mithât Perini 
bile af tasarısı lehinde konuşmaya 
zorlayan hava grupta kendini iyiden 
iyiye hissettirmektedir. Ne var ki, 
Grupta yaylacıların asıl büyük kıs
mını teşkil eden Şemi Ergin taraftar
larından henüz herhangi bir hareket 
gelmemiştir. Şayet Özçobanın teklifi 
Gruba geldiğinde -bugünlerde adın
dan hiç bahsedilmeyen- Şemi Ergin 
ve taraftarları teklif lehinde oy 
kullanırlarsa, bu teklife derhal yeni 
iltihakların olacağı ve tasarının ka
bul edileceğine muhakkak nazarı ile 
bakılabilir. Ama ne var ki, bu tasarı 
da Şiddet Komisyonunun raporuyla 
birlikte bir çantanın içinde Ocak ayı
nın sekizini beklemektedir. 

Sır küpü 

İnönü Cezaevindeki gazetecilere Yılbaşı hediyesi alıyor 
Hayat her yerde pahalı... 
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B u haftanın sonunda Ankarada bü-
tün gözler, müsveddesi Gazian-

çantasında yatan Şiddet Komisyonu 
raporuna çevriliydi. Basına ve Mu
halefete karşı alınması düşünülen 
kimbilir kaçıncı tedbirler serisi hak
kında tavsiyeleri ihtiva eden bu ra
por, muhtemelen gelecek hafta için
de D. P. Grubuna sunulacak, belki 
tasvip, belki tâdil, belki red edile
cek fakat muhakkak ki Türkiyenin 
siyasi hayatında hatırı sayılır izler 
bırakacaktır. 

Bahadır Dülger, raportör sıfatıy
la bizzat kaleme aldığı bu siyasi e-
seri çantasının en gizli köşesinde 
saklamaktadır. Gerçi bu siyasi eser
den D. P. Grubu Başkanının da, yük
sek kademelerin de haberi vardır a-
ma, gazeteciler haber almak için, 
artık kendisinden sorulan her suali 
"Sizi alâkadar eden bir şey yok" 
diye cevaplandıran Atıf Benderlioğ-
luyu, yahut yüksek kademeleri de
ğil, Dülgeri sıkıştırmaktadırlar. E, 
ne de olsa Dülgerin biraz da gaze-
teciliği vardır ve gazetecilerin nazı 
gazetecilere geçmektedir!.. 

Buna rağmen, Gaziantebin bu 
manzarası pek heybetli milletvekeli 
sıkıştırmalar karşısında hiç yumu-
şamadı. Komisyon mesaîsi hakkında 
ağzından tek kelime sızdırmak rnüm-
kün olmadı. Diğer Komisyon üyele-

D. P. 
(Kapaktaki politikacı) 

Biraz geç değil mi? 

B 
u haftanın başında salı günü is
tanbul milletvekili Mithat Perin, 

ertesi gün Zafer ve Havadis hariç 
hemen bütün gazetelerin büyük baş
lıklarla .ve bir bayram havası içinde 

'naklettikleri bir bâsın toplantısı 
yaptı. Mithat , Perin bu toplantıda 

G 
eçen haftanın sonunda, Boluda, 
C.HP. İl Kongresinin toplandığı 

Millet 
Toplanmıyalım dayak var!" 
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Tedbirler ve Ötesi... 
İsmaîl Rüştü AKSAL 

lanmıştır. Bütçenin tümü üzerinde altı gün devam 
eden tartışmalar, gecen hafta içinde tamamlanmış. Ve
kalet ve Daire Bütçelerinin tetkikine geçilmiştir. Ko
misyon çalışmaları, muhalefetin talep ve ısrarına rağ
men, Anadolu Ajansı müstesna, basın mensuplarına 
açık tutulmadığı için Bütçenin tümü üzerinde cereyan 
eden ve İktisadî ve Malî meseleleri her cephesiyle ay
dınlatan müzakerelerin tam ve objektif bir şeklide U-
mumi Efkara aksettirilmesl mümkün olamamıştır. 

Bilindiği gibi, 1959 Bütçesi, ömrünü tamamlamak 
üzere olan 1958 Bütçesine nazaran, çok değişik şartlar 
içinde hazırlanmış bulunuyor. Hemen ilâve edelim ki, 
bu değişildik, 1959 Bütçesinin hazırlanmasında gözö-
nünde tutulan veya tutulması icabeden esaslardan zi
yade, bu Bütçenin tatbik edileceği iktisadi ve mali va
sattaki yeni gelişmelerle ilgilidir. 4 Ağustos kastar ve 
tedbirleri adıyla şöhret kazanan yeni iktisadi ve mali 
politika ve bu yeni politikaya geçilmesini zaruri kılan 
sebepler, malûmdur. Filhakika, zamanında yapılan 
tenkid ye ikazlara rağmen, Menderes Hükümetlerince 
yıllardan beri ısrarla hatta inatla takip edilen enflas-
yoncu politika, başlangıçta aldatıcı ve geçici tezahür-
leriyle bir kısım vatandaşların gözlerini kamaştırmış, 
fakat sonunda, iktisadi ve mali hayatımızda emniyet 
ve İstikrardan eser bırakmamış, gelişme; temposunu ya
vaşlatmış, sıkıntı ve nıahrumiyetlerin her geçen gün bir 
az daha artmasına sebep olmuştur. İktisadi ve mal i 
sahada gerekli tedbirleri almaksızın, iktisadi hayatı te
peden inme ve indî kararlarla tanzim ve istikrara ka
vuşturma gayretleri; yani Millî Korunma Kanunu ve 
iki yıllık tatbikatı tam bir iflasla neticelenmiştir. Bu 
kanun ve tatbikatı başlangıçta Menderes Hükümetle
rince kendisine bağlanan ümitleri pek az sonra boşa 
çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda, İktisadi ve mali 
hayatımızdaki güvensizlik ve İstikrarsızlık bir kat da-
ha artmasına, fiyatların ve maliyetlerin daha hızlı bir 
tempo ile yükselmesine, en zaruri ihtiyaç maddelerinin 
ortadan kaybolmasına, dürüst tüccarın piyasadan çe
kilmesine ve nihayet iktisadi ve içtimai bünyemizi ke
miren karaborsanın alıp yürümesine sebep olmuştur, 
İşte Hükümet, günden güne ağırlaşan bu şartlar kar
şısında, 4 Ağustos kararları denilen ve o güne kadar 
biat ve ısrarla takip ettiği enflasyoncu polltikayı biz-
zat mahkûm eden tedbirleri almağa nihayet Mecbur 
kalmıştır. Dikkata şayan olan nokta, bu açık gerçek
lere rağmen, Hükümet ve onun yetkili şahsiyetlerinin 
eski politikadan 180 derecelik bir dönüşü ifade eden 
son karar ve tedbirlerin, eski politikanın bir devamı 

olduğu iddiasından vazgeçmemiş olmalarıdır. Nitekim, 
gerek 4 Ağustos kararlarının alınması vesilesiyle ya
pılan beyanatta, gerek Bütçe gerekçesinde ve Bütçe
nin tümü üzerinde Komisyonda cereyan eden müza
kerelerde Hükümet, son karar ve tedbirlerin "Eko
nomimizin bundan böyle de arızasız ve istikrarlı bir sa
kilde gelişmesini1' sağlamak için alındığını iddiaya 
varacak kadar ileri gitmiştir. Vatandaşın sağ duyusu 
ile adeta alay edercesine ileri sürülen ve içinde yaşa
dığımız gerçeklerin düpedüz red ve inkarı demek olan 
bu iddiayı, Menderes Hükümetlerinin değişmeyen zih
niyet ve itiyatlarına en taze bir misal olarak vermek 
mümkündür. 

"Enflâsyonu bertaraf etmek ve ekonomide istikrar 
sağlamak" maksadiyle alınan son karar ve tedbirler, 
beş aydan beri tatbik mevkiindedir. Baş aydan beri 
memleket ve bu bale düşülmesinde hiç bir kusuru ol
mayan vatandaş, bu yeni tedbirlerin yarattığı yeni 
şartlara intibakın sayısız güçlükleri, ağır sarsıntıları 
ve acılarıyla pençeleşmektedir. Alarm işaretlerinin be
lirli bir hal aldığı 1954/1955 yıllarında, gerek muhale-, 
ret ve gerek tarafsız vatandaşlar tarafından yapılan 
baldı ve yerinde tenkid ve ikazlara kıymet ve ehemmi
yet verilmemesi, hattâ sadece kıymet verilmemekle 
kalmayıp, bu ikazları yapanlara en ağır hücumların 
reva görülmesi, hastalığın çok ilerlemesinde başlıca 
âmil olmuştur. Bu durum, son defa alınan tedbirlerin 
de o nisbette ağır ve sert olmasını intaç etmiştir. Sa
man kimlerin haklı, kimlerin haksız olduğunu bugün 
artık bütün açıklığı ile meydana çıkarmıştır. Fakat şu 
var ki, hatalı yalda inat ve israr, memlekete büyük, 
kayıplara, vatandaşlara tahammülsüz ıstıraplara mal 
olmuştur ve olmaktadır. 

Bu gün çekilen ve daha da çekilmesi mukadder 
olan sıkıntı ve ıstırapların baş mesülü olan Menderes 
Hükümetleri ise, hâlâ vatandaşın hâdiselerden habersiz 
olduğu inancına dayanarak, gerçekleri gizlemek gay
reti peşindedirler. 

Fakat asıl dikkate bayan olan ve siyasî mesuliyet 
anlayışı ve duygusiyle bağdaşması güç olan nokta; eski 
politikanın yıllarca şampiyonluğunu yapmış olanların, 
bu politikadan tam bir dönüşü ifade eden ve mahiyetle
ri icabı, eski politikayı açıkça mahkûm eden yeni karar 
ve tedbirleri de yürütme sorumluluğunu üzerlerine al
mış bulunmalarıdır. İşte 1959 Bütçe gerekçesi ve yetki
li şahsiyetleri Bütçe ve yeni tedbirlerle İlgili olarak yap
tığı beyanlar, siyasi mesuliyet bakımından bu anormal 
durumu izah gayretinin kaçınılması mümkün olmayan 
tezad ve tenakuzlanyla doludur. 

ri da öyleydiler. Onlar da ilk celse
de ettikleri yemine sadık kaldılar 
ve ağızlarındaki baklayı sonuna ka
dar muhafaza ettiler. 

Rapor muhteviyatından haber
dar olan yüksek kademelerin ise, 
Dülger kadar sıkı ağızlı oldukları 
iddia atanamaz. Onlar raporu öğren
diklerinden beri konuşmak, -tabii 
gazetecilerle değil, kendi taraftarla
rına karşı, mütemadiyen konuşmak 
İhtiyacını duydular. Kendi taraftar
ları da bil konuşulanları tekrarla
maya' başladı ve bu haftanın içinde 
şöyle bir nakarat D. P. çevrelerini 
dalga dalga dolaştı: 

"Canım efendim" deniliyordu. 

AKİS, 3 OCAK 1959 

buna zaaf demezler de ne derler? 
Biz Grup olarak Onlardan derde de
va tedbirler istedik. Onlar yarım 
yamalak, işe yaramaz tavsiyeler 
getiriyorlar". 

Bu lâfları edenlere göre "dert", 
basın ve Muhalefettir. "Derde deva 
tedbirler" de basının ve Muhalefetin 
halk efkârı üzerindeki tesirini ta
mamen yok edecek kanun teklifleri
dir. Bunun için de, başlangıçta ne 
güzel projeler ortaya atılmıştı. Ga
zete kapatma yetkisini hükümete 
vermek mi., muhalefetin çalışmasını 
hiçe indireceğe yarak hükümleri mi 
bir milyon liraya yükselen para ce
zaları mı neler neler yoktu... Ko

misyon üyelerinin çoğu, azınlığın ıs-
rarlarına rağmen bunların büyük 
bir kısmım kulak arkasına atmış, 
"teferruata müteallik meseleler" ü-
zerinde durmuştu. 

Aslı aranırsa, bu "teferruata mü
teallik meseleler" hiç de küçümse
necek şeyler değildi. Başka demok
rasilerde olsa, bunların sadece bi
rinden bahsetmek bile, bir iktidarın 
zangır zangır sarsılmasına kafi ge
lirdi. Meselâ Komisyon bugünkü ha
liyle bile âstronomik rakamları bu-
lan para cezalarının daha da artırıl-
masını tâsvip etmişti. Meselâ ispat 
hakkını açıktan tanımadığı halde 
mücerret olarak "yalan haber" in 

G 
eçen ayın onyedisinden itibaren yeni yıl Bütçesinin, 
Bütçe Komisyonunda tetkik ve müzakeresine baş-
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ağır cezalara mevzu yapılmasını 
tavsiyeye şayan bulmuştu. Meselâ 
toplantıların daha da tahdidine rıza 
göstermişti. Meselâ gazeteci olmak 
için' gerekli' -millet ve killerinden is
tenmeyen ve zaten ağır olan- şart
lara yeni ilâveler yapmıştı... Ama 
bunlar yüksek kademeleri tatmin et
mekten, onların gözüyle "derde de
va" olmaktan o kadar uzaktı ki! 
Komisyondan balyoz istenilmişti a-
ma, o yumruk getiriyordu. Bu yum-
ruk hasmı belki sarsabilir, sersem
letebilir ama nakavt edemezdi. Bu 
yumrukla Emrullah Efendinin mek-
tepsiz maarifine benzeyen basınsız, 
muhalefetsiz demokrasi kurulamaz
dı. 

İşte Meclisin hiç hesapta yokken 
Alelacele başlatılan tatili şırasında, 
D. P. kulislerinde, yüksek kademe
lerden yayılan bu dalgalar dolaştı. 
Yenilirken, içilirken, yürünürken 
-tabii yaylacılar değil ovacılar ara
sında- "canım efendim" diye baş
lanıyor, "bu bir zaaf alâmetidir" di
ye devam ediliyordu. 
Canı sıkılanlardan biri 

omisyonun vardığı neticeleri dü-
şünürken yüzünü en çok buruş-

turanlardan biri, ihtimal ki 27 Ekim 
1957'den beri bakan adayı olan Kas
tamonu milletvekili Hadi Tandır. 
Basını baskı altına sokan 1956 ka
nunlarının hazırlayıcısı, Hüseyin 
Avni Göktürkün müsteşarı Hadi' 
Tan, Şiddet. Komisyonunun sözü 
dinlenilmeyen üyelerindendir. Ko
misyonda, yüksek kademelerin arzu
suna uygun ve kendi şöhretine de 
pek yaraşan teklifleri ileri sürmüş-
tür. Gazete kapatılma imkânının 
kolaylaştırılması, suç mevzularının 
çoğaltılması, parti kongrelerinin iyi
den iyiye tahdidi, gazetecilerin üni
versite mezunu olması teklifleri hep 
Hadi Tan kanalıyla takdim edilmiş
tir. .Ama ne yazık ki, Komisyonda 
üstadın fikirlerine itibar edenler ek
seriyette değildir. -Nereden de çı-
•karmişlardır şu demokrasi ve ' rey 
(ekseriyeti denen şeyi?-. Bunun için, 
ne onun 1933 Almanyasındaki tat-
ibikatı hatırlatan buluşları, ne de 
Nusret . Kîrişçioğlu, Hamdi Sancar, 
Burhan Belge gibi takviye kuvvet

lileri işe yaradı ve bütün, bu teklif
ler... esbabı mucibesiyle teker..teker 
çürütüldü. Komisyonda Anti - Tan-
çıların başında İzzet Akçal ve İl
han Sipahioğlu gelmektedir. Bunlar, 
hukuku eski Adliye Müsteşarından 
'daha başka türlü okumuşlardı. Üs
telik' eski tedbirler gibi, yeni geti
r d i k l e r i n ' de "derde deva" olmak
tan çok uzak kalacağını biliyorlar-
dı. Düşünüyorlardı ki, 1954 Basın 
Kanunu da 1956 Basın Kanunu da, 
Toplantı ve Gösteri' Yürüyüşleri; Ka-
nun'u da, D. P. yi huzura kavuştu-
ramamıştır. Bundan sonra çıkara
cakları kanunlar da kavuşturama-
yacaktır.' D. P. nin huzuru bu gibi 
nihayetsiz teşebbüslerde - değil, bu 
gibi nihayetsiz teşebbüslerin sevda-, 
eından vazgeçmektedir. Basının, mu-

Çantada keldik değil! 

halef etin hücumlarını tedbirle değil 
işle önleyebilmektedir. "Aynada çir-
kin görünüyorsan, kabahati aynada 
bulma" sözünü söyleyebilmekte bu 
sözü inanarak dinleyebilmektedir. 

Gerçekten 1958 yılının bilhassa 
son haftalarında D. P. içinde bu dü
şünce tarzını şuurla benimseyenle?» 
rin sayısı gittikçe artıyordu. D. P. 
nin aylardan ve yıllardan beri takip 
ettiği tek yolun -şiddet yolunun-
netice vermediği müşahhas misalle-
riyle her gün biraz daha vuzuhla 
görülmekteydi. Onaltı aylık hapis 
cezalarına arka arkaya gözünü kırp
madan boyun eğenlerin sayısının a-
zalmadığı ve bu cezalar 32 aya çı-
karılırsa da azalmayacağı daha iyi 
anlaşılıyordu. Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu, vatandaşı gör
mek istediklerini görmekten, alkış
lamak istediklerini alkışlamaktan a-
lıkoyamıyor, Basın Kanunları belki 
işliyor ama bu işleyiş bir işe yara
mıyordu. 

Enteresan olanı, 'bütün bunları 
görenler arasına, bir zamanlar şid
det tedbirlerinden medet umanların 
da katılmasıydı. Meselâ' basın hür
riyetinin amansız tahditçisi Halil 
özyörük,' şimdi Şiddet Komisyonun
da Hadi Tanın iddialarına eskisi gi
bi canı gönülden taraftar olmuyor
du. O Halil Özyörük ki, hür basın
dan en ağır darbeyi yiyen, karısına 
tahsis edilmiş bir kırmızı plâkalı o-
tomobilin resmi yüzünden' bakanlık . 
sandalyasından olan adamdı. Basım 
senelerce, başı ezilmeğe müstehak 
bir canavar gibi görerek, bizzat ta-
kibetmişti. Meselâ Banadır Dülger, 
şimdi "Fazla ileri gitmek doğru de-
değil" diyordu. O Bahadır Dülger 
ki, bir zamanlar "gazetecilerin ya-
lancılığı" "muhalefetin azgınlığı" 
hakkında sütunlarla başyazı döktü-
rürdü. Meselâ Başkan Hulusi Köy-
men, şimdi müzâkereleri tam bir bi
taraflıkla idare ediyordu. O Hulusi 
Köymen ki, bir zamanlar şiddet ted
birlerinin baş taraftarım beklenme
dik . bir kazadan kurtarmak için, 
kendisini harcayarak müstesna. tü
zük tefsirlerine gitmeyi göze alıyor
du. 

Kenarda bir adam... 
B undan iki hafta önce Çalışma 

Bakanlığı Özel Kalem Müdürünü, 
hiddetle yerinden kaldıran bir hâdi
se oklu. Özel Kalem Müdürü, bir 
yandan telefona cevap yetiştiriyor 
öte yandan da Bakan Halûk Şamanı 
görmek için bekleyenlere dert anla
tıyordu. O sırada kapı açıldı. İçeri
ye beyaz saçlı, esmer orta boylu bir 
adam girdi. Paltosunu şapkasını 
hademeye uzattı ve selâm - sabah 
etmeden, bakanın maroken kaplama
lı odasına yöneldi, özel Kalem Mü
dürü, bu teklifsiz ziyaretin teşebbüs 
safhasından tahakkuk safhasına geç
mek üzere olduğunu, son anda fara 
etti. Telefonu çarparcasına kapattı 
ve yerinden bir ok gibi fırlayarak 
kendini maroken kaplamalı kapı ile 
ziyaretçi arasına attı. Koridorları 
çınlatan bir sesle "Bu ne biçim iş 
beyefendi ?" diye bağırdı. "Haber 
Vermeden," randevu almadan nereye 
giriyorsunuz?" Beyaz saçlı adama -
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Korku ve Tereddüt Arasında 

"idam sehpaları" nın ve "karınca" 
laflarının akisleriyie dolu. D. P. 
Grubunun Ağustos sıcağında neş
rettiği "Bu son ihtar, uslanmazsa
nız karışmam ha" tebliğinin ışığı 
altında kurulan komisyon çalışı
yor. Şiddet tedbirlerinin sağnak gi
bi yağmasını, şimşeklerin çakma
sını bekliyorsunuz. Ama gök, bir 
turlu sürtemiyor ve D, P. Grubu
nun toplantısından bir gün evvel 
B. M. M. bütün tahminlerin hilâ
fına erken bir yılbaşı tatiline içiri
yor. 

Anlaşılan dikensiz gül bahçesi 
meraklıları, kendi bahçelerindeki 
gülün dikenini ayıklamakta güç
lük çekmektedirler. 

Güçlüklerle birlikte ortalıkta 
muhtelif rivayetler dolaşmaya baş
lamıştır. Komisyonun çok sert ted
birleri reddettiği, tatlı sert tedbir
lere taraftar olduğu söylenmekte
dir. İhtimal ki parti disiplini en
dişesi ve "sonra muhalefetten 
korktu derler* gibi telkinler kar
şısında tamamiyle hissiz kalama
yan komisyon üyeleri ve D. P. 
Grubu çok sertle, hafiften tatlıyı 
uzlaştırmanın bir yolunu bulacak
lardır. Bu sayede ufak tefek deği
şikliklerle ya statüko muhafaza e-
dilecek, ya yarım şiddet tedbirle
rine -yumuşakça tarafları da olsa 
bir yenisi eklenecektir. 

Yarım tedbirler 1954'den beri 
dünyaya gelen kardeşlerinden el
bette ki daha talihli olmıyacaktır. 
En ağır yarım tedbirler bile -tıp
kı fiyatlar karşısında Milli Korun
ma tatbikatı gibi- sönüp gidecek
tir. 

Mesleğin rizikosunu arttırması
na rağmen basın 1956 Haziranın
dan beri hemen hemen her şeyi 
yazamadı mı? D.P. idarecileri kay
bettikleri huzur ve neşelerini basın 
kanunu tadilâtı sayesinde tekrar 
bulabildiler mi? Faraza basına 
astronomik para cezaları konsa, 
gazete sahipleri ve başmuharrirler, 
baskıya verilmeden önce gazeteye 
son bir defa göz atmak için pija-
malarıyla matbaalara koşsalar, ne
tice değişecek midir? Gazeteler 
"Beyim, paşam çok yaşa" bile yaz
salar, vatandaş bu satırların ara* 
sındaki dramı, her gün yaşadığı 
veya hissettiği dramı okumasını 
bilecektir. Bu oyun iktidarın sabrı 
tükeninceye kadar sürecek, sonra 
sıra yeni şiddet tedbirlerine gele
cektir. Hele muhalefet partilerini 
dizginleme teşebbüslerinin tama-
miyle tesirsiz kalacağı muhakkak
tır. Bunun tecrübesi geçen ayın 

başında Gaziantepte yapılmıştır: 
Dâva yarım tedbirlerle halledile
cek cinsten değildir. 

Aslında 1946 . 1950 yıllarının 
hürriyet âşığı demokratları aylar
dan beri bir çatal yol ağzında bu
lunmaktadır: Ya muhalefetin is
teklerine uyarak demokrasinin as
garî şartlanın geri getirmek, yâ 
zecrî tedbirlerle demokrasinin is
minden bile vazgeçmek. 

Birinci yol, huzurun iadesine 
Çıkacaktır. Ama büyük bir ihti
malle D. P. hin iktidardan düşme
siyle neticelenecektir. Böyle bir 

ihtimal D. P. liderlerini ürkütmek
tedir. Onları zaten 1950 den evvel 
şampiyonluğunu yaptıkları yoldan 
ayıran ve tekrar o yola girmekten 
alıkoyan düşme korkusu, kendile
rine "sabık" dedirtmeme korkusu 
değil midir? Bu ruh haleti içinde, 
faraza baskıyı biraz hafifletmeye 
hiyetlenseler bile, D. P. idarecile
rinin kendilerini suların istilâsına 
uğramış gibi hissedecekleri ve ba
rajın kapılarını yeniden kapamaya 
kalkışacakları muhakkaktır. 

1950 nin ilk günlerine dönüşün 
tehlikeleri, D. P. idarecilerini ikin 
ci yola doğru itmektedir. Fakat 
bugünün Türkiyesinde bir Mirza, 
bir Nuri Essaid idaresi kurmak 
mümkün müdür? Böyle bir idare-

. nin kurulması, tabii ki herşeyden 

. evvel pazu kuvvetine ihtiyaç gös
termektedir. Komşulara özenenler, 
bu pazu kuvvetine gerçekten sa
hip midirler? Dünyanın birçok ve
rinde olduğu gibi memleketimizde 
de tam manasıyla teşkilâtlanmış 
yegâne kuvvet olan orduyu yakın
dan tanıyanlar ve onun demokra
siye bağlılığını bilenler için bu su
allerin cevabı kati bir hayırdır. O 
halde tam manasıyla teşkilâtlan
mış bir kuvvete dayanmayan, ide
olojiden mahrum, sahip olduğu fi
kir kırıntıları hürriyet kelimesi et
rafında dönen idarecilerin kurma
yı düşündükleri bina iskambilden 
bir kule gibi yıkılmaya mahkûm
dur. Memleket realitelerinden çok 
uzaktaki fildişi kulelerde yapılan 
hatalı hesaplar -eğer mevcutsa-
haklkatlerle karşı karşıya gelir 
gelmez silinip gidecektir. 

İşte D. P. İdarecilerinin aylar
dır içinde bulundukları dram bu
dur: Bir yol ağzına varılmıştır ve 
iki yoldan birini seçmek lâzımdır. 
Ama liderlerin ne o, ne de bu yolu 
seçmeğe cesaretleri vardır, öfke 
ve tereddüt içindedirler. Bu öfke 
onları zecri tedbirler almaya sev-
ketmekte, fakat manialar karşısın
daki tereddütleri alman tedbirleri 
yarım bıraktırmaktadır. 

Yeni tedbirler hikâyesi de her
halde farklı bir şekilde bitmiye-
cektir. D. P. idarecileri, şer ve ha
yır yolları arasında oyalanacaklar, 
kati kararlar almayı, muhtemelen 
1961'e kadar, geriye bırakacaklar
dır. Gelgelelim bu tereddütler, bu 
sonu gelmeyen yarım tedbirler' va
tan sathına yaydan huzursuzluğu 
arttırmaktadır. Çoğunluğu peşinde 
sürükleyen muhalefet, demokrasi
nin asgari şartları mevzuunda tâ
viz vermiyen, dinamik bir politika 
takip ettiğine göre bu kararsızlık 
ve huzursuzluk daha uzun yıllar 
sürüp gidecek midir? Belki, Fakat 
yarım şiddet tedbirlerinin, umula
nın tam aksine, D. P. Grubunun 
liderlere olan itimadım sarstığı u-
nutulmamalıdır. 1954'ten beri ikti
sadî güçlükler artarken "tedbir, 
tedbir" diye yılda birkaç defa kar-
şılarına çıkan liderlere" muhalefe
tin gittikçe kuvvetlendiğini gören 
D. P. Grubunun hâlâ eski itimadı 
göstermesi mümkün müdür? Her 
türlü hissi ve ahlaki mülâhazalar 
bir tarafa bırakılırsa, haklarında 
çok iyimser veya çok kötümser bir 
sürü yazı yazdan meşhur "yayladı
lar" ı doğuran başlıca sebep bu i-
timatsızlık belirtileridir. 

Evet "yaylacılar" bugün dağı
nıktır, mütereddittir, müşterek ha
rekete alışmamışlardır, çoğu yu
karıdan gelen iltifatlar karşısında 
hissiz kalamamaktadır. Fakat li
derler, tesirsiz kalan yarım tedbir
ler peşinde koştukça ve muhalefe
tin barometresi yükselmeye devam 
ettikçe, "yaylacılar" ın bir gün 
-hiç değilse liderlere karşı- müte
canis bir grup olarak ortaya çık
maları hayali bir ihtimal değildir. 
Nitekim "Yaylacılar" daha şimdi
den idarecilerin önünde bir mânla 
olarak kendilerini hissettirmekte
dirler. 

Gruptaki bu muhalefet bizde 
koltuk kavgaları, alınganlıklar, 
v.s. yüzünden oldum olası mevcut 
kaynaşmalara benzememektedir. 
Yeni tip "Yaylacılar" bir zaman
lar Meclisteki muhalif arkadaşla
rına "Aman ağzınızı açmayın, ko
nuşursanız işler bozuluyor, hele siz 
susun, biz işleri nasıl yoluna koya
cağız" diye nasihatler varan eski 
tip yaylacılardan farklıdırlar. l i
derleri doğru yola getirmekten 
çok, liderli veya lidersiz yanlış yol
dan gitmemek fikri yani tip "Yay
lacılar"ı eskilerden ayırmaktadır. 

Ne gariptir ki bu yeni tip yay-
lacılık, muhalefetin, Başbakanın 
Balıkesir nutkuna cevapla başlayan 
azimli siyasetiyle orantılı olarak 
gelişmektedir. 
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Hulusi Köymen, oğlu ve geliniyle 
Dostlarından vaz geçemiyor 

mahcup olmuştu. Alçak sesle: 
"- Randevum vardı efendim" 

dedi 
*"- Adınız ne sizin?'* 
"— Hulusi Köymen." 
Özel Kalem Müdürü bir lâhza 

duraladı. Bu ismi hatırlar gribiydi. 
Birden idrak etti ve kıpkırmızı ol
du. "Af edersiniz, af edersiniz beye
fendi" dedi ve kapıyı beyaz saçlı a-
dama bizzat açtı. 

Hulusi Köymen, eski makamına, 
dört yıl s o r a işte böyle giriyordu. 
Şöhreti Çalışma Bakanlığı Özel Ka
leminde bile bu derece unutulmuştu, 
ismi bile tereddütler içinde hatırla
nıyordu. 

Aslı aranırsa, bu unutulma hali 
ne Özel Kalem Müdürünün bilgisiz
liğinden, ne de aradan geçen zama
nın fazlalığından geliyordu. Bunun 
sebebi, daha çok Hulusi Köy menin 
kendinde, bir müddetten beri geri 
plânda kalmayı hedef tutan davra
nışında idi. D. P. nin hakikaten de
mokrat olduğu devrede Çalışma ve 
Millî Savunma Bakanlığı yapan bu 
1946 demokratı, eski arkadaşı Celâl 
Bayarın ricası üzerine Bursada D. 
P. teşkilâtını kuran adamdır, tşte 
bu adam, üç yıldır tam bir inziva 
hayatına çekilmiştir. Bu gönüllü e-
mekliliği sessiz bir protesto şeklin
de tefsir edenler eksik değildir. Ama 
kıdemli Genel İdare Kurulu üyesi

nin şimdiki gidisi pek beğenmese 
bile, eski arkadaşlıkları 1946 . 1950 
yıllarının prensiplerinden üstün tut-
tuğu muhakkaktır. Bunu muhtelif 
vesilelerle de ispat etmiştir. Nite
kim 6/7 Eylül hâdiselerinden son
ra Hükümetin Sıkı Yönetim kararı-
nı tasvip için toplanan Grubta bii 
kısım D. P. liler, o günkü Hürriyet 
Partisinin ve bu günkü yayla hare-
ketinin başlangıcını teşkil eden bir 
takrir vermişlerdi.Takrirde, Gru
bun 6/7 Eylül hâdiselerinin sebeple-
rine inmesi ve Hükümetin bu husus
ta izahat vermesi isteniyordu. Tak-
rire taraftar olanların ekseriyette 
olduğu da anlaşılıyordu. Başbakan 
da bunun farkındaydı. Çehresi asıl-
mıştı. İşte tam bu sırada Köymen 
ile Başbakanın birbirlerinin yüzleri-
ne baktıkları fark edildi. Biraz son
ra Köymenin bu takririn reddini sı
kı yönetim kararıyla birlikte oya 
koymak suretiyle Grubtan âni bir 
karar istihsal ettiği anlaşıldı. İtiraz
lar başlayınca Grup Başkanı Köy
menin alışılmamış bir oy sayma mu
amelesine başvurduğu görüldü. Tak-
rir de neticede şiddetli gürültüler 
arasında reddedilmiş oldu. 

Hulusi Köymenin bu gibi mua
meleleri istemeye istemeye yürüttü-
ğü, onun bazı sözlerinden manalar 
çıkarılmak suretiyle ileri sürülegel-
miştir. Meselâ Köymen bu sıralar
da dostlarına sık sık, "Grup B a ş -
kanlığının çok zor bir iş" olduğun
dan, "bu vazifeyi bırakmak istedi-
ğinden" bahseder olmuştur. Nitekim 
bir. müddet sonra da bu vazifeden 
sessiz sedasız ayrılıvermiştir. Ama 
liderlerin itimadım muhafaza etme
ye ehemmiyet vermiş ve bunda mu
vaffak olmuştur. Nitekim mahalli 
ve şahsi işleri takip etmemeyi pren
sip edinmesi yüzünden teşkilâtla a-

Merak! 

sakinleri -köşkte bir haftadan be
ri Dışişleri* Bakanı Zorlu ve ai
lesi ikâmet etmektedir-, köşkün 
garajında yatan 1958 modeli, gı
cır gıcır, siyah boyalı ve plâkasız 
cadillao'ın hali karşısında içlen-
mektedirler. Zira yeni Cadillac'ın 
ne zaman kırmızı plâkasına ka
vuşup Ankara caddelerinde bütün 
gözleri kamaştıracağı henüz meç
huldür. Yeni model Cadillac'ları 
seyre meraklı Ankaralılar, Zorlu
nun 1955 de Dışişleri Bakan Ve
killiği sırasında getirttiği 55 mo
del Cadillac ve 1957 de satın alı
nan 59 Modeli Cadillac ile gözle
rine çektiği ziyafetlerin tadını bir 
türlü unutamamakta ve şimdi de 
58 Modeli Cadillac'ın Çankaya-
dan aşağıya doğru, şöyle sülün gi
bi bir süzülmesini sabırsızlıkla Zorlunun Paristeki Cadillac'ı 

Bu merak yeni merak değill.. 
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rasi açılan Köymen, son milletvekil
leri seliminde aday yoklamalarını 
kaybedince, Cumhurbaşkanı bizzat 
Bursa teşkilâtına telefon açarak; 
"Listeden beni çıkarın, Köymeni ko
yun" demekte tereddüt etmemiştir. 
1946 -1950 devresini hâlâ unutma
yan Köymeni yakından tanıyanlar, 
onun sonuna kadar bu itimada lâ-
yık kalacağından emindirler. 

Bursa milletvekili, Tedbirler Ko
misyonunda da demokrasi hakkın
daki fikirleri ve liderlere sadakati 
arasında bocalamış, ama her zaman 
öldüğü gibi bağlılık hissi daha ağır 
basmıştır. Balyoz yerine yumruğu 
seçen diğer birçok komisyon üye
sinde de ayni his mevcuttur. Bu se
beple, bu haftanın ortasında Anka-
ranın siyasi çevrelerinde yayılan i-
yimserlik havası satıhta kalmakta-
dır. Komisyon, raportörü Bahadır 
Dülgerin çantasında yatan rapor, si-

Damadı hapse girdiğinden beri 
onun- evinde ve kızının yanına yer
leşen İnönüyü, şu son günlerde had
dinden ' fazla ' çalışmaya zorlayan 
sebeplerin başında pek yaklaşmış of 
lan Kurultay geliyordu. İktidara 
pek yaklaşmış olan bir partinin 
1 numaralı adamı olarak İnönü, el-
bette ki iyi hazırlanmalıydı. Nite-
kim bu haftanın ortasında Ayten 
sokaktaki evde C. H. P. Genel Baş
kanını ziyaret edenler akşam ye
meğinde günün yorgunluğunu bir 
'kadeh rakı içerek çıkarmış olan 75 
yaşındaki delikanlının, sedef işleme
li onluk tabakasından alarak yak
tığı Yeni' Harman sigaralarının 
dumanları arasında bir takım not
lar, yazılar ve bültenler üzerine e-
ğilerek çalıştığım gördüler. Bugün
lerde İnönünün işi başından aşkındı: 
Bir yandan Kurultaya hazırlanır
ken, diğer yandan teşkilâtın mahal
lî dertleri ile uğraşmak zorunda 

Fuat Börekçi düosunun hâkimiyeti 
altında gelişen hâdise, Emin Halim 
Ergun, İhsan Uçul gibi bazı. muha
liflerinin mahkemeye kadar gitme
sine sebep olmuştu, İnönü bunun ü-
zerine tarafları cumartesi akşamı 
Genel Merkeze çağırtmış ve alt ka
deme kongrelerinde seçilen bütün 
delegelerin İl Kongresine katılması 
hususunda'' gayet kati emir vermiş
ti. Doğrusu istenirse, Pazar günü 
yapılan Ankara Kongresine 558 de
legeden 523'ü nün katılmasına rağ
men bu pek de yüz ağartıcı bir kong
re olmadı. Herkese bir mavi boncuk 
vermekte tereddüt etmeyen Genel 
Sekreterin yarattığı bava zaman za
man tarafların birbirlerinin üzerine 
yürümelerine kadar vardı. "Yalancı", 
"in aşağı" sözleri sık sık tekrarlandı. 
Velhasıl Ankara C. H. P. Kongresi
nin bir D. P. kongresine benzemesi 
için ne lazımsa yapıldı. O kadar ki 
bu kongreye C. H. P. ye katıldıkları-

Çelikbaş Güreli Karaosmanoğlu Öktem 
İltihaklar hep "Vatan Cephesi"ne olmaz ya 

Güneş 

yasi havanın seyrine göre daha pek 
çok kılığa gireceğe benzemektedir. 

C. H. P. 
İktidarın eşiğinde 

u haftanın ortasında Mebusevle-
rinde iki katlı bir binanın alt 

katındaki odalardan birinin ışığının 
göç" vakitlere kadar yandığını- gören 
semt sakinleri kendi kendilerine 
"Paşa gene çalışıyor" diye. düşündü
ler. Gerçekten son günlerde • gündüz
ler bir- türlü kifayet etmediğinden 

,C. H. P. Genel Başkanı geceleri de 
geç vakitlere kadar çalıştı. İnönü 
bu çalışmalara kendini o kadar kap
tırmıştı ki, çok arzu ettiği ve ısrar
la davet edildiği halde geçen haf
tanın' sonunda yapılan Bolu kon
gresine dahi gidemedi. .Durum, An-
karada kalıp çalışmayı icap ettiri
yordu. 

kalıyordu. Gün geçmiyordu ki Ana
dolunun şurasında veya burasında 
bir kongre yapılmasın. İnönü son 
zamanlarda bu kongrelerden pek ço
ğuna bizzat gitmişti. Gidemedikle
rine ise muhakkak bir mesaj gön
deriyordu. İş bununla da bitmiyor
du. Meselâ geçen; pazar günü yapı
lan Ankara İl. Kongresi arifesinde 
Ankara teşkilâtı arasında yıllardan 
beri devam edip giden, son derece 
vahim neticeler; yerebilecek hizip
leşmenin halli. bile en sonunda ge
lip Genel- Başkana düşmüştü. Parti 
içindeki hikmeti vücudu belki de sa
dece bu tarz meselelerle uğraşmak 
olan Genel Sekreterin tarafların 
hepsine "mavi boncuğum sende" de
dikten sonra çekip gitmesi üzerine, 
ihtilâfı bizzat Genel Başkan hallet
mek zorunda . kalmıştı. İl .Kongre
sine katılacak .delegelerin tâyini 
meselesinden çıkan ve Hasan Tez -

nı. ilân için gelen pek çok Hür. P. 11 
hayal kırıklığı içinde geri döndüler. 
O akşam da, Hür. P. nin eski Genel 
Merkezinde toplanıp üzüntülerini 
ifade ettiler. Bu da gösterdi id 
C. H. P. tüzüğü -bu aslında pek 
ehemmiyetsiz delege seçimi me
selesinde bile. aksamaktadır. 

Ama C. H. P. deki en büyük 
aksaklık bütün selâhiyetleri elin
de toplayan, fakat Kurultayın top
lanmadığı zamanlarda onun ye-
rine konuşması gereken Parti 
Meclisine karşı mesul olmayan 
bir Genel Sekreterlik makamının 
mevcudiyetinden ileri gelmektedir. 
Genel Sekreter istediği potu kırabi
lecek, en akla gelmez uçarılığı ya
pabilecek, ama birkaç yılda bir üç 
gün toplanan. Kurultaydan başka hiç 
bir heyet ondan hesap sormayacak-
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tır! Ondan sonra da C. H. P., Vatan 
sathında her Allanın günü "efendim 
başımıza ne geliyorsa hep muraka-
besizlikten" diye bağırmaktadır. A-
ma Kurultay günü yaklaştıkça, hal
li zaruri gözüken ciddi meseleler i-
kinci plâna itilmekte, seçim endişe
leri ön plâna geçmektedir'. 
Aday bolluğu 
Hakikaten bu haftanın ortasında 

Ankarada C. H. P. çevrelerini 
en çok meşgul eden mesele, C. H. P. 
Meclisine kimlerin girebileceği, kim
lerin dışarda kalacağı sualleri etra-
rında toplanıyordu. Bu yıl, Parti 
Meclisinin teşekkülünde büyük de
ğişikliklerin olacağı muhakkaktır. 
Zira seçimlerden sonraki ilk Kurul
tay, aynı zamanda Güç Birliği Ku
rultay; olacaktır. Parti yüksek kade
meleri, Güç Birliğinin her bakımdan 
dört başı mamur bir teşebbüs oldu
ğunu göstermek maksadıyla Güç 
Birliği cephesine katılanların parti
nin sevküidaresine de fiilen katıl
malarını arzulamaktadırlar. Bu se
beple sabık Hürriyetçilerin ve diğer
lerinin Parti Meclisinde büyük ölçü
de temsilini temin etmek için. Par
ti üst kademeleri Kurultayda el
lerinden geleni yapacaklardır. Ka-
raosmanoğlu, Öktem, Güneş, Çelik-
baş ve Güreli üzerlerinde en çok du
rulan Parti Meclisi adaylarıdır. Ku
rultayda bol bol alkış ve "yaşa, va
rol" nidalarım toplayacak olan Güç 
Birliği havası içinde sabık Hürriyet 
Partili' liderler, Parti Meclisine ko-
layca geçilebileceklerdir. Ne var ki 
30 kişilik Parti Meclisi, talibi pek 
fazla olan bir teşekküldür. Üye 
sayısının, arttırılması -meselâ 30'-
dan 40a çıkarılması- bugün için 
mümkün değildir. O halde yeni
lere yer açmak için eskilerden 
bazılarının sahneden .çekilmesi lâ
zımdır. Birçok eski meşhurları 
şimdiden seçilememek endişesi sar
mıştır. Bir Osman Sabri Adal, 
bir Necati İlter, bir Hasan Reşit Tan-
kut, bir Mebrure Aksoley, bir Ratip 
Tahir Burak ve diğer bazı eski şöh-
•retler bu endişeyi kuvvetle hissetme
si lâzım gelen kimseler arasındadır. 

Parti Meclisine girme mücadelesi 
bununla da bitmemektedir. Kurultay 
gençlerin ateşli bir taarruzuna sahne 
olacaktır. Gençler, Parti teşkilâtının 
yüzde sekseninde faal vazife aldık
ları halde, kendilerinin üst kademe
lerde temsil edilememelerinden şikâ
yetçidirler. En az Genel Sekreter ka
dar seyahat eden ve teşkilâta kendini 
sevdiren bazı genç ve çalışkan mil
letvekilleri Gençler Grubunun eleba
şılığını yapmaktadırlar. 

Ya talihsiz milletvekili adayları? 
Onlar da pek haklı olarak kendileri
ni Parti Meclisi için biçilmiş kaftan 
saymaktadırlar. "Bizim onlardan ne 
eksinimiz yar" sözü, ille bir "mec-
lis"e girmek aşkıyla yanan talihsiz 
adayların 'son günlerde ağızlarından 
düşürmedikleri bir laftır. 

Fazla iyimser olmayan son tah-
minler, Parti Meclis üyeliği için a-
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mokrasinin icaplarını "yerine 
getirmiş olmak için, Başbaka
na bir telgraf çekmiş. İstan-
bulda yapılan yeni yollardan 
dolayı teşekkür ve bağlılıkla
rını Başbakan ve D.P. Genel 
Başbakanı Sayın Adnan Mende
rese ulaştırıyor. Zafer de bu tel
grafı ve Başbakanın telgrafın 
keşidecisine verdiği cevabı ya
yınlamış. İşte Menderese çeki
len telgrafın altındaki imza ve 
Adres: 

"İstanbul Şoförler Cemiyeti 
İdare Heyeti yerine Necati" 

D. F. Genel Başkanının bu 
telgrafa verdiği cevabın başlı
ğı da şu: 

"Sayın Bay Necati. İstan
bul ' Şoförler Cemiyeti İdare 
Heyeti yerine İstanbul." • 

'(31.11.1958) 
Zafer 

halletmesi lâzım gelen en mühim 
meseleyi -tüzük tadili meselesi- u-
nutıturmuş gibidir. Son günlerde Ba
yındır Sokaktaki Genel Merkezde 
sık sık toplanan Tüzük Tadili Komis-

yonu, çetrefil meselelerin yanından 
dolaşma temayülündedir. Kurultay
dan bir iki gün önce toplanacak olan 
Parti Meclisim de ayni hava sarma
ya başlamıştır. Genel Sekreterlik 
mevkiini işgal eden kimsenin hiç de
ğilse bir heyete karşı mesul elması 
fikri -ki en basit bir aklıselim kaide
si icabıdır-, şimşekleri çekmemek ve 
haksız ithamlara maruz kalmamak 
endişesiyle bir kenara bırakılmıştır, 
Bunda, işgal ettiği makamın her tür
lü murakabeden uzak olmasını arzu
layan -her fâninin zaafı, bazı işkilli 
zevatın el altından ustaca yürüttüğü 
kulis faaliyetinin payı büyüktür. İş
killi zevat, Tüzükte yapılacak en u-
fak bir değişme bahis mevzuu oldu
ğu zaman, hemen kendilerini- ortaya 
sürüp "aman dikkat edin, aslında 
bunlar benim sandalyeme göz dikti
ler; maksat bu..." diyerek ortalığı 
bulandırmaktadırlar. Meselâ parti
ciliği münhasıran kulisçilik diye an-
lıyan Genel Sekreterin kıymetli yar
dımcısı Kâmil Kırıkoğlu, nerede 
Tüzük tadilinden bahis açılsa "Tü
zük demek, Gülek demektir. Güleki 
devirmeğe çalışıyorlar" dîye ortaya 
atılmaktadır. 

Fikri dedikoduyla cevaplandıran 
usta kulisçilerin çalışmaları muvaf
fak olmamıştır, denemez. Tüzük Ta
dil Komisyonu çalışmalarının istika
met değiştirmesi muvaffakiyetin bir 
delilidir. Ama Komisyon, hiç. bir şey 
yapmamak ve kırıntı reformlarla ye
tinmek niyetinde değildir. Komis
yon Genel Sekreterlik mevkiinde:; de
ğilse bile, Genel Sekreter yardım
cılıkları ve Merkez idare Kurulu 
mevzuunda esaslı değişiklikler yap
mak kararındadır. Bu haftanın or
tasında Komisyonda, Genel Sekre
ter' Yardımcılarının Kurultay tara
fından seçilmesi ye bu sayede bu va
zifelere şahsiyeti kuvvetli, aklı ba
şında ve çalışkan kimselerin gelme
sinin temini, fikri son derece kuvvet 
kazanmış bulunuyordu. Kuvvetli Ge
nel Sekreter Yardımcılarının yanında 
Merkez İdare Kurulu üyelerinin sa
yısını arttırmak ve Kurulu bir "dost
lar ve ihtiyarlar meclisi" olmaktan 
kurtarmak. Genel Başkanın, salahi
yetlerini genişletmek de üzerinde ıs
rarla durulan meseleler arasındadır. 
Bu arada "tabu" haline gelen yüzde 
yirmiler meselesine de el atmaya 
kimse niyetli değildir. 

Halen Ankarada aklıselim sahibi 
parti çevrelerinde hâkim olan en bü
yük endişe. Kurultayın coşkun bir 
Güç Birliği gösterisinden ibaret mi 
kalacağı, yoksa iktidara namzet par
tinin kendisinden beklenen olgunluk 
ve cesaretle en mühim meselelere 
parmak basmaktan kaçınmadığının 
parlak bir misalinin mi vereçeğidir. 
İkinci hal, günden güne itibârı. yük-
selen C. H. 'P. yi, iktidarın eşiğine 
çok daha kuvvetli olarak getire-
cektir. 'Aksi halde yaraların tıma
rı, bir müddet daha geriye kalacak
tır. 
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İ stanbul Şoförler Cemiyeti 
azalarından biri, devr-i de-

İlâhi Necati Bey!.. 

Kâmil Kırıkoğlu 

Gülekin kefaretini ödiyecek 

S 

daylığını koyacakların sayısının ra
hat rahat 200 ü asacağı merkezin
dedir. 
Bir başka bahara... 

eçim endişeleri Ve Güç Birliği 
bayramı hazırlıkları Kurultayın 
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Ya, Basın ve 
Toplantı Kanunları 

Ne olacak ? 

lar vasıtasıyla millete duyuruldu. Daha 30 ay önce,. büyük ümitlerle 
yürürlüğe konan sert tedbirlerden vazgeçilmesinin sebepleri ne olur
sa olsan, şimdi nisyanla pek fazla, malul olmıyan hafızaları zorlayan 
bir sual ortaya çıkmış bulunuyor: Ya, Toplantı ve Gösteri .Yürüyüşleri 
Kanunu ile Basın Kanunları tadilâtı ne olacak ? 

Kolaylıkla hatırlanacağı gibi, gerek Millî Korunma, ve Toplantı 
kanunları, gerek Basın mevzuatındaki tadilât Hükümetçe zaruri görülen 
bir tedbirler manzumesinin Uç unsuru olarak 1956 Haziranında birbiri
nin peşi sıra Büyük Meclisten çıkarılmışlardır. Hattâ Hükümet, o za
manlar en selâhiyetli ağzı ile (Mecliste bu üç tedbirin birbirini tamam
ladığını, biri olmaksızın diğerlerinin noksan kalacağını ifade etmekte 
fayda görmüştür. Aklı selim, Millî Korunma Kanununun yürürlükten 
kaldırılmasını Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile Basın mev
zuatındaki tadilâtın takip etmesini beklemektedir. Aksi halde, 27 Ha
ziran 1956 günü Mecliste, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 
müzakeresi sırasında Başbakan Adnan Menderes tarafından söylenen 
şu sözler, taşıdıkları mânadan daha farklı, yeni mânalar kazanacaktır: 

"Ticaret sahasındaki mesuliyetsizlik ise biz getire getire nerelere 
kadar getirmiş olduğunu cümleniz takdir buyurursunuz. Son çıkardığı
mız kanunla -Milli Korunma Kanunu- iktisadî hâdiselerin, ticari mua
melatın, alişverişin nasıl bir ahlakilik nizamı, içine girmiş olduğunu el
bette bütün milletle beraber Büyük Millet Meclisinin siz muhterem 
azaları da takdir etmektedir. 

Matbuatın mesuliyetsizlik içinde çalışması iktidarı ve hükümeti 
müşkülâta maruz bırakması ve ayrıca onu hakaretlere reva görmesi 
memleketin dört bucağında haksız fiyat tereffülerine ve sebepsiz yok
luklara vesile vermişitir, matbuatın inşa ettiği bu siper arkasında ihti
kar gıdalanmıştır. Eğer siz bu Basın Kanununu çıkarmamış olsaydı
nız, o Millî Korunma Kanunundaki hükümleri ne kadar keskin yapar
sanız yapmaz asla muvaffak olmayacaktı. Demek ki; bir memlekette 
herhangi bir tedbirin' müessir olabilmesi için umumi nizamın müsait 
bir vasat teşkil etmesi lâzım gelir. Basın hürriyeti dediğimis mesuli
yetsizlik rejiminin siperi arkasında muhtekir istediği gibi milleti soy
mak imkânını buldu. Vatandaşı ıstıraptan ıstıraba şevketti. Muhalefet 
ise bunu en geniş şekilde istismar etmekten geri kalmada. Muhalefet 
iktisadi düzensizilikten dolayı buhran ve ıstırapların vücuda geldiğini, 
fiyat tereffülerinin, madde yokluğunun Demokrat Partinin iktisadi 
plân ve programının yanlış olmasından veyahut plân ve programının 
mevcut olmamasından ileri geldiğini iddia etti. Muhtekir ortada iken 
matbuat hiç bir zaman onu görmedi, ihtikârdan bahsetmedi. Bütün ik
tisadî düzensizliklerin mesulü olarak hükümeti gösterdi. Mesul Hükü
met olduktan sonra da muhtekir elbette mesuliyetsizlik hissi içinde 
istediği gibi hareket etmek serbesti ve cüretini kendinde buldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hürriyetin ne derecelere kadar suiisti
mal edildiğini bilmiyen yoktur. Sabahtan akşama yapılan toplantılar 
vatandaşın sinirlerini son derece germek, onu muhtelif yalan haberler-
le kâh üşütüp titretici kâh yakıp kavurucu tesirlere maruz bırakmak 
suretiyle siyasi bünyemizi an be an tehlikelere maruz bir hale getirdi". 

Şimdi sehpanın bir ayağı çekip alınmaktadır ve âlet, işe yaramaz hale 
getirilmektedir. Ya yeni- bir ayak yaptırılmalı, ya da daha iyisi diğer 
iki ayak da toplanıp ambara kaldırılmalıdır. 

Basın - Yayın 

hirlerarası santralının operatrislerini 
bir hayli uğraştırdı. Zira bu abone 
o gün Ankaradan ısrarla aranıyor
du ve işin mühimi Ankara abonesi 
eldeki listelerde "tercihli" diye ka
yıtlıydı. 48 84 97 İstanbul Radyo Mü
dürlüğünün 'bir telefonuydu ve ba
şında Adnan Akın _ Server Somun-
cuoğlu tarafından ihdas edilen Basın 
-Yayın ve Turizm İstanbul Bölge 
Temsilcisi- -bulunuyordu. Nihayet 
Ankara - İstanbul irtibatı temin e-
dildi. Ankaradan sinirli bir ses -Ser
ver Somuncuoğlunun Özel Kalem 
Müdürü Mehmet Ali Görmüş-, Ad-

Adnan Akın 
Dostluklar da şarap gibidir... 
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Ziya Tansu 
Her taşın altında 

"Fikir teknisyeni" 
eçen haftanın ortasında, 48 34 97 
numaralı telefon. İstanbul Se-

H ükümetin, meşhur Milli Korunma Kanununa gömmek için kazma-
küreğe sarıldığı, gecen haftanın sonunda Anadolu Ajansı ve radyo-

B 
aşbakanın sözlerinin mânası çok açıktır. Milli Korunma, Toplantı 
ve Basın kanunları âdeta bir sehpanın ayaklarını teşkil etmektedir. 

* 

pe
cy

a



YURTTA OLUP BİTENLER 

Somuncuoğlu M. Ali Görmüşün nikâhında 
İyi bir haminin koltuğu, altında 

nan Akına hiddetle soruyordu: "Kim 
vermiş bu haberi ?"... 

Bahsedilen haber. Cumhuriyette 
çıkmıştı ve şuydu: 

"Ömser -Ömer ve ortağı Ser
ver.. şirketinin avukatı Halûk Yah-
mın "Fikir teknisyeni" olarak Ba
sın-Yayın ve Turizm Bakanlığı kad
rosuna alındığı ve Türkiyeyi Tanıt
ma Dairesi Müdürlüğüne getirildiği 
öğrenilmiştir. Gene iddialara naza
ran, Ömser Şirketi memurlarından 
dördü, daha önce aynı şekilde Ba
kanlık kadrosuna dahil edilmiştir". 

Cumhuriyet şunları da ilâve edi-. 
yordu: 

"Server Somuncuoğlunun radyo 
ilânlarını daha sıkı bir kontrol al
tında bulundurmak maksadıyla ha
zırlık yaptığı ve bu yolda İstanbul 
Radyosu Müdürlüğüne de yeni du
rumla alâkalı ilk tamimi yolladığı 
bildirilmektedir. İstanbul Radyosuna 
baş vurup ticari ilân vermek iste
yenlerin talebi, Ankaraya Bakanlığa 
bildirilecek ve oranın tasvibi alın
dıktan sonra yayınlanabilecektir. 
Söylendiğine göre, ticari ilânlarla 
alâkalı bir şirketin kurulması da 
mevzuu bahistir. Bu vaziyette bütün 
ilânlar şirkete gelecek ve Bakanlı
ğın da kontrolundan geçtikten sonra 
radyoya yollanacaktır. İddialara 
göre, şirketin başına İka ajansının 
sahimi Ziya Tansu getirilmektedir. 
Ziya Tansu, Server Somuncuoğlunun 
bacanağıdır." 

Sıra tekzipte 
dnan Alanın haberin kaynağını 
öğrenmek için yaptığı bütün a-

raştırmalar boşa gittikten iki gün 
sonra, bizzat Server Somuncuoğlu 
Cumhuriyete savcılık yoluyla bir 
tekzip gönderiyordu. Ancak bu tek
zip, sayısı son günlerde bir hayli ço
ğalan mutad tekziplerden bir yeni-
slydi. Turizm Bakanımna-göre, radyo
lara verilecek ticari ilanlar için bir 
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yürürlükten kaldırırken, bir 
taraftan da kendisini garip bir 
komplekse kaptırmışa benzi
yor. İşte meşhur Zaferde çıkan 
bir başyazıdan iki üç satır: 

"Şimdi muhalefet, yanına 
o malûm goygoycu mızıka takı
mını da alarak, işte benim de
diğim oldu şeklinde böbürle-
necektir!" 

Zafer başyazarı, boş yere 
kendini üzmesin! Muhalefet de, 
"goygoycu mızıka takımı" de
diği basın da son kararların 
nasd ve niçin alındığım pek âlâ 
bilmektedirler ve bunda böbür
lenecek bir taraf da görme
mektedirler. Hoş, bir şey bil-
meseler bile, aynı başyazıdaki 
şu satırlar her şeyi anlatmağa 
kâfi gelecektir: 

"Sekiz seneden beri, mu
halefetin sivri-sinek mantığı 
kulaklarımızın dibinde vızıldadı 
durdu! Boş verdik! Biliyorduk 
ki, Türkiye muazzam bir kal
kınma hamlesini başaracaktır. 
ve gene biliyorduk ki, bizimle 
dünya politikası plânında men
faat ve kader iştirakine gitmiş 
dost memleketler, memleketi
mizi, onun iktisadi ve malî ge
lişmesi nisbetinde destekliye-
ceklerdir". 

El düdük çalsın, sen de bö-
bürlen bakalım, Zafer başya-

zarı, böbürlen! 

şirket kurulacağı hakkındaki haber, 
tamamiyle hayal mahsulü idi. Ziya 
Tansu, Server Somuncuoğlunun ba
canağı değildi. Teşkilâtı takviye için 
yüksek tahsil yapmış, yabancı dil 
bilen elemanların alınması zaruri gö
rülmüştü ve kanunun verdiği salâ
hiyetle yapılan bu gibi tâyinlerin 
hizmetin daha iyi ifasından başka 
hiçbir maksadı olmıyacağı aşikârdı. 
Umum Müdürlük kadrosuna alınan 
avukat Halûk Yalım böyle bir zaru
retle tâyin edilmişti ve kendisi hiç
bir zaman Ömser Şirketinin avukatı 
olmamıştı. 

Eksik kalan noktalar 

umhuriyet hakikaten hataya 
düşmüştür. Zira Halûk Yalım, 

Ömser Şirketinin avukatı değil, Öm
ser Şirketi avukatının oğludur. İh
timal, hukuk tahsil ettiği gibi ya
bancı dil bilmek meziyetine de sa
hiptir. Hattâ ne biçim bir iş oldu
ğunu Turizm Bakanının açıklama
masına rağmen, "Fikir teknisyeni" 
vazifesini görmek için gereken. bü
tün vasıflara sahip olması da müm
kündür. Ama bunun aksini idda e-
den de yoktur ki... Nitekim gezip do
laştığı yerde Somuncuoğlunun "süt 
kardeşi* olduğunu söyliyen Bonn Ba
sın Ateşe Muavini Ulvi Kaya -Alman 
ca ekmek, su ve evet demesini bile 
bilmez- nın hangi zarurete ve vazife
ye tâyin edildiğini kimse merak et
miş midir? Ömser Şirketi memurların 
dan Nigâr Baltaoğlu da herhalde 
yüksek tahsili ve yancı dildeki bil
gisi dolayısiyle teşkilâtta vazifelen
dirilmiş olmalıdır. Merih Güngör ? 
Keza... Hattâ Özel Kalem Müdürü 
Mehmet Ali Görmüşün evvelce Öm-
ser Şirketinde çalıştığı için değil, 
yüksek tahsili ve yabancı dillere vu
kufu dolayısıyla bu vazifeye getiril
diğinden kim şüphe edebilir ? Nev 
icad İstanbul Temsilciliğine, Somun
cuoğlunun hayattaki en yakın arka
daşı Adnan Akandan daha isabetli 
bir tâyin yapılabilir miydi? 

Sen kimin yârisin... 

ademki Ziya Tansu için Server 
Somuncuoğlu, bacanağım değil

dir diyor, değildir. Ama bacanak ol
mamak, becerikli 'bir iş adama olma
ğa mani değildir ya... Ziya Tansu, 
meşhur Millî Sanayi'Sergisi hakkın
da bir broşür hazırlamış ve broşü
ründe sergiye katılan resmi ve husu
si, bütün müesseseleri verdikleri ilân
larla "çok geniş bir muhite tanıtma 
gayretini esirgememiştir. Bunun 
neticesi olarak ta memleketin haki
katen kalkınmakta olduğuna iman 
etmiştir. Ziya Tansunun bu işteki di
ğer bir kazancı da böyle büyük te
şebbüsleri başaracak ehliyette bir 
adam olduğunu dosta- düşmana kar
şı ispat etmesidir. Bu sayede Ziya 
Tansu, birçok mühim çevrede itimat 
kazanmış bir isini olmuştur. Nite
kim bir büyüğün irşadı ile Tarih 
Mecmuasını çıkarması, için .Niyazi 
Ahmet Banoğluna bir kredi veril-
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Hafıza-i beşer nisyan ile malül değildir 

M. Toker 

Hiltonda Yılbaşı 
A nkara Hilton. 

da yılbaşı a-
rifesi pek hum
malı bir hazırlık 
içinde geçti. Hil-
ton sakinleri 958' 
in son günlerini 
bir arkadaşları
nın çıkış hazır
lıklarını yapmak, 
yeni giren bir 
arkadaşlarını da 
teselli etmekle 
geçirdiler. İçeri 
giren ve İlk gün 
çektiği yabancı
lıktan sonra mes 

lekdaş yakın alâkası sayesinde 
yavaş yavaş içeriye alışan Fa-
tin Fuattı. Yılbaşı gecesinin hemen 
ertesinde tahliye edilecek olan İse 
Nihat Subaşı. Birisi Zaferin, diğeri 
ise Ulusun Umumi Neşriyat Müdü
rü olan bu ilci gazetecinin giriş ve 
çıkış hazırlıkları diğer üç gazeteci
ye -Akis'ten Metin ve Ulustan Ülkü 
ile Şinasi -kendi dertlerini unuttur
du, İşte yılbaşı gecesi de bu hayı 
huy arasında geçti. Ankara Hilto-
nun sakinleri kendi aralarında öyle 
eğlendiler ki, o akşam şayet İstan
bul Hiltonunda bol viski, şahane 
damlar ve birbirinden orijinal at
raksiyonlar arasında vakit öldür
meğe çalışanlar onların halini gör
mek imkânına sahip olsalar mu
hakkak ki gıpta ederlerdi. Zira 
Ankara Hiltonundakiler, viski sar
hoşluğu içinde değil yaptıkları ve 
yapacakları hürriyet mücadelesinin 
sarhoşluğu içindeydiler. Biliyorlar
dı ki, o akşam içinde bulundukları 
dört duvarın arkasında bütün bir 
milletin kalbi onlarla birlikte at
maktadır. 

Yılbaşı akşamı, Keçiörende otu
ran Niyazi adında bir vatandaşın, 
sağlık ve hürriyet içinde yemeleri 
temennisi ile beş iri kıyım hindi, 
bir pastahanenin hususi surette ha
zırladığı bir pasta ve daha yüzler

ce vatandaşın 
gönderdiği binbir 
çeşit, yiyecek ve 
meyva sadece 
Hilton sakinleri
ne değil bütün 
cezaevindekilere 
yetecek kadar 
çoktu. Nitekim 
Hilton sakinleri 
de öyle yaptılar, 
kendilerine gön
derilen yiyecek 
ve meyvanın bü-
yük bir kısmını 
diğer koğuşlar-

N. Subaşı 

daki mahkûmlarla paylaştılar. 
Yemek, içmek -tabii su içmek, 

zira cezaevine bırakın içkiyi, ko
lonya bile sokulamaz- ve konuşup 
eğlenmek faslı sırasında Ankara 
radyosunun yılbaşı dolayısı ile 
eğlence yerlerinden naklen ya
pılan yayınlar dinlendi. Ama i-
çerdekiler, radyoda eğlence yerle
rinden naklen yapılan yayınları pek 
yavan buldular. Hattâ o kadar ki, 
Şinasi Nahit Berker dayanamadı 
da "ohooo... biz burada çok daha 
iyi eğleniyoruz" dedi. Daha son
ra dışardan gönderilen hediyelerin 
tebrik, mektup, telgraf ve kitap 
cinsinden olanları gözden geçiril
meye başlandı. Herkes kendine ge
len tebrik telgraf ve mektubu açı
yor, hoşuna giden cümleler bulduk
ça arkadaşlarına okuyordu. Bir a-
ra gözler, adlarına gelmiş olan ki
tap paketlerine ilişti. Hemen bu pa
ketler de açıldı. Bu paketlerin 
içinde ilk göze çarpan bir kart-
vizit oldu. Kart İsmet İnönü 

ye aitti. Alt ta
rafında ise mavi 
mürekkeple Hil-
ton sakinlerinin 
adı ve yeni yılı 
tebrik eden birer 
cümle yazılıydı. 
Fatin Fuatın pa
ketinin içinden 
Falih Rıfkı Atay 
tarafından kale
me alınmış ve 
Suavinin hayatı-
nı anlatan "Baş-
veren bir inkı
lâpçı" adlı kitap 
ile "Nouveau 

Manuel D'eches du debutant" adlı 
bir satranç kitabı çıktı. İnönü Ül
kü Armana "Don Camillo"yu Ni
hat Şubaşına da Axel Munthe'nin 
"Sen Michele'nin kitabı"nı hediye 
etmişti. Şinasinin paketinde ise son 
derece zarif ciltli bir fransız hikâ
yeler antolojisi ile kalın bir sat
ranç kitabı vardı. Metin Toker ki
tap paketini açtığında F. Tomlin'in 
"Les Grand Philosophes de L'occl-
dent" ile "Tralte Pratique du 
jeu d'eches" adlı satranç ki
tabını buldu. Şinasi herkesin pa
ketinden çıkan kitaplara şöyle bir 
göz attıktan sonra bir zafer çığlığı 
attı ve : "Bilir zaten Paşa bu işleri. 
Adamına göre satranç kitabı gön
dermiş. En kıdemliniz ben olduğu
ma göre, Satranç kitaplarının en 
ağırı da bana gelmiş" dedi. "Eh, 
Fatin müptedi olduğuna göre ona 
elbette ki müptediler için hazırlan
mış bir kitap gelecekti. Metise, ha-
pîshaneciliğe ara verdiğinden ona da 

Ü. Arman 

F. F. Tüzer 

belki unutmuştu: 
diye daha orta 
halli bir kitap 
gelmiş". Kitap
lara baktılar, 
Şinasinin söyle
dikleri doğruy
du! 

Hilton sakin
leri sabaha kar
şı yataklarına 
g i rd ik ler inde 
a k ş a m d a n b e r i 
ilk defadır ki 
bir hapishane
nin dört duvarı 
arasında, çoluk-
larından çocuklarından, sıcak aile 
yuvalarından uzak olduklarını ha-
tırladılar. Tabii bu düşünce, kafa
larına takılıp kaldıktan sonra da 
hiç birini uyku tutmadı. Sabaha 
kadar yataklarında döndüler dur
dular. İçlerinde bir tek Nihat Su
başı arkadaşlarına göre biraz da
ha değişik hisler içindeydi. Zira 
doğan günle beraber, aylardır yat
tığı bu yataktan çıkacak, kader 
birliği, baht birliği ettiği arkadaş
ları ile vedalaşıp hürriyetine kavu
şacaktı. O da bu hislerle sabaha 
kadar uyuyamadı. Ranzasında dön
dü durdu. 

Hiltoncular yeni yılın ilk günü 
uykusuz bir gece geçirmelerine 
rağmen Nihat Subaşıyı dört başı 
mamur bir uğurlama töreni ile yol
cu ettiler. Subaşı hürriyetine ka
vuştu. Geride kalanlar ise ister is
temez yeniden koğuşlarına çekildi
ler. Hiç birinden çıt çıkmıyordu. 
Her biri bir gazetenin veya bir ki
tabın üzerine eğilmiş okuma numa-
rasındaydılar, ama akıllarının baş
ka yerlerde, dışarda olduğu mey
dandaydı Zira bir teki bile, daki
kalar boyunca tek yaprak çevir
medi. 

Hilton sakinleri için yeni yılın 
ilk günü sevinci de üzüntüyü de 
beraber getirdi. Subaşının hürriye
tine kavuşmasına sevindiler. Ama 
1959'un İlk gü
nü gibi, gelecek 
günlerinin de 
vatan ve millet 

i ç i n t e k b i r 
ümit ışığı bile 
getirmemiş ol
masına üzül
düler. Şimdi on
lar biliyorlar ki 
1958 g i b i 1 9 5 9 
da, gazeteciler 
için, Hiltonu ta
vaf yılı olmakta 
devam edecek
tir ! Ş. N. Berker 

AKİS ; 3 OCAK 1959 13 

pe
cy

a



YURTTA OLUP BİTENLER. 

mesi bahis mevzuu edilince Server 
Somuncuoğlu, bu büyük işin tek ba
ğına Banoğlu tarafından üstesinden 
gelinemiyeceğini düşünmüş ve Ziya 
Tansunun bu ise yardım etmesini 
münasip görmüştür. 
Doldur ve boşalt 

asın-Yayın ve Turizm Bakanlığı 
teşkilatındaki kadrolar yüksek 

tahsilli ve yabancı dil bilir eleman
larla doldurulurken bir de boşaltana 
emri. dikmiştir. İstanbul Radyoevi-
nin en üst katındaki Boğazın metha
line nazır, romantik manzaralı dört 
lojmanın en geç yılbaşına kadar tah
liye olunması emredilmiştir. Doğrusu 
isabetli hareket edilmiştir. Bu latif' 
manzaralı -üstelik kira ödeme derdi 
de yok- yerin bir radyo müdüründen 
çok daha büyük kimselere layık ol
duğunda herkes, hattâ İstanbul 
Radyosunda çalışanlar bile müttefik
tir. 

şi veya muameleler üzerinde her tür
lü yayında bulunulması. Cumhuriyet 
Savcısının talebi üzerine hazırlık so
ruşturmasında sulh ceza yargıcının 
vereceği kararla" .yayın yasağı ko
nabileceğini ifade etmekteydi. Talebe 
Federasyonunun İkinci Başkam, ka
rarı öğrendiği zaman bir hayli sa-

şırdı. Bir suç işlediğinden- Ve. bu su
ca dayanılarak hakkında soruşturma 
açıldığından haberi yoktu. Sulh Ceza 
Hâkiminden karar almak üzere Cum
huriyet Savcılığının harekete geçe
bilmesi için -kânun maddesinden de 
açıkça anlaşılacağı gibi- önce bir ha
zırlık soruşturmasının başlaması 
şarttı. Beyanat veren veya yazı ya
zan'her Türk vatandaşı, artık, ister 
istemez, bu işlerle' ilgili bütün mev
zuatı ve ceza hükümlerini ezbere öğ
renmişti. Erol Ünal da bu vatandaş 
kategorisine dahil olduğu için,'ama
tör bir hukuk tatbikatçısı kesilmiş-

Geçen yaz yapılan Kıbrıs Mitinglerinden biri 
Ne taksim, ne ölüm! 

Kıbrıs 
Gençliğin çektikleri 

ürkiye Millî Talebe Federasyonu 
İkinci Başkanı Erol Ünal, geçen 

hafta sonunda hâlâ, Kıbrıs hakkında 
düşündüklerini söyleyememenin sı
kıntısı içindeydi. Hükümetin Taksim 
tezinden tekrar tornistan etmesi kar
şısında hayli üzülen genç adam, Tür-
kiyenin en büyük talebe teşekkülü 
adına beyanat vermişti ama, sözleri
ni etrafında bulunan gazetecilerden 
başkasına duyuramamıştı. Neşir ya
sağı işlerinde gayet mahir olan İstan
bul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul 
İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden he
mencecik bir neşir yasağı kararı çı
kartımış ve Erol Ünalın görüşlerini 
gazetelere aksettirmesine engel ol
muştu. 

Kararda Basın Kanununun Meşhur 
otuzuncu maddesine dayanılıyordu. 
Halbuki bu madde, "tahkikatın gidi-
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ti. Ortadaki usulsüzlüğü hemen gör-
dü neşir yasağının kaldırılması hu
susunda itirazda bulundu. 

Fakat genç adamı üzen asıl şey, 
bu gibi teknik hukuk meseleleri de
ğildir. Zihnini meşgul eden daha cid
dî bir. soru vardır: Yaz ortalarında 
"ya Taksim, ya ölüm" diyenleri, 
meydanlarda toplanıp Kıbrıs için ye-

min edenleri ve içten gelen bir va
tanseverlikle bağıranları resmen des
tekleyen hükümet, şimdi nasıl olur 
da, aynı minval üzere konuşmak is
teyenleri susturmağa çalışabilir? Fe-
derasyoncu Erol Ünal, Kıbrıs mese
lesinin başından beri talebe teşek
külleriyle hükümet arasındaki mü
nasebetlerin geçirdiği türlü safhala-
rı hatırlamaktan kendini alamamak
tadır. Başlangıçta, Kıbrıs meselesi 
üzerine hükümetin dikkatini çeken 
ve iktidardakilere bir Kıbrıs dâvası-
nın mevcudiyetini hatırlatan hep ta
lebe teşekkülleri olmuştur. Fakat, 
6-7 Eylül hâdiseleri üzerine Fe-

derasyon azaları günlerce ifade 
vermekten bitap hâle gelmişler
dir. Taksim tezi benimsenince, bu 
defa da, dışarıya karşı iç heyecanı 
ifade edebilmek, hükümetin durumu
nu dünya halk efkârı gözünde kuv
vetlendirmek için, yine talebe teşek
küllerinin yardımı rica edilmiştir. 
Şimdi hükümet, mitinglerin teşki
lâtlandırılmasında ve dolayısıyle Tak
sim tezinin bir milli tez olarak dünyâ
ya gösterilmesinde talebe teşekkül
lerinin oynadıkları gayet faydalı ve 
müsbet rolü unutmakta, onları Kıb
rıs mevzuunda artık fazla hassasiyet 
göstermemeğe davet etmektedir. 

Basın ve millet 
eçen hafta başında Yeşilköy ha-
va meydanına inen Dışişleri Ba

kanı, sıradan bir beyanat vermekle 
Kıbrıs meselesindeki gerilemeyi ört
bas edivereceğini sanmıştır. Türki-
yeyi İkinci Dünyâ Harbinden kur
taran büyük diplomat Zorlu, şimdi 
de Atatürk ve Venizelosun izinden 
gidip Türk-Yunan dostluğunu ve kar
deşliğini tekrar kurmakla meşgul
dür. Fakat, başta Dışişleri Bakan
lığı olmak üzere bütün hükümet bir 
noktayı unutmaktadır: Türkiye de 
artık halktan gizli ve halkın arzu
suna rağmen bir dış politika gütme
nin zamanı geçmiştir. Bilhassa Irak 
hâdiselerinden sonra, demokrasinin 
gayet tabiî icabı olarak, dış siyaset 
meseleleri birer tabu olmaktan çık-
mış, gazetelerde, dergilerde açıkça 
tartışılmağa başlanmıştır. 

Son günlerde Anadolu Ajansı bül
tenlerinde yapılan dikatli ayıklama
lara ve radyodaki Kıbrıs saatinin son 
derece ihtiyatlı ifadelerine rağmen, 
Kıbrıs dâvasının hakiki durumu mil
letin gözleri önüne serilmiştir. Artık 
resmi makamların ve resmi tebliğ
lerin dümen suyundan gitmek âdeti
ni bırakan dış politika yazarları, ba
kanları ve bilgileri nisbetinde, Türk 
tezindeki gerilemeyi anlatmışlar, 
halk efkârının dikkatini tekrar bu 
mesele üzerine çekmişlerdir. Mem
leketteki hoşnutsuzluk öyle belirli bir 
hâle gelmiştir ki, örtbas etme plân-
larmın suya düştüğünü gören Dışiş
leri Bakanlığı resmi bir tebliğde bu
lunmak lüzumunu hissetmiştir. Teb
liğ, Kıbrıstaki Türklerin haklarından 
fedakârlıkta bulunulmayacağım bil
dirmekte ve şimdilik İkinci MacMil-
lan Plânının desteklenmesine devam 
edileceğinden bahsetmektedir. Türki-
yenin bu desteği "âdil bir hâl tar
zı" bulununcaya kadar sürecektir. 
Dışişleri Bakanlığı, "Taksim" sözü
nü hiç kullanmadığı gibi, tasarlanan 
hâl tarzının ne olabileceğini de açık-» 
lamaktadır. Bu hafta basında Kibrı-
sa dönen Türk liderleri de Bakanlık 
sözcüsünün beyanatını hemen hemen 
aynen tekrar etmişlerdir. Dr. Fazıl 
Küçük ve Rauf Denktaş, "Taksim" 
kelimesini •' ağızlarına bile almamış
lardır. 'Londra radyosu, İngiliz halk 
efkârının dikkatini bu noktaya çek-
miş ve Lefkoşe hava meydanındaki 
beyanatı, Türkiyenin verdiği tâviz-
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Fatin Rüştü Zorlu 
Bir orada bir burada... 

lerin bir delili olarak göstermiştir. 
Zaten, yabancı haber bültenleri

ni takip edenler, Kıbrıs meselesinde
ki gelişmelerin hangi istikamete doğ
ru gittiğini pek alâ görebilmektedir
ler. Nitekim son günlerde pek çok 
insanı alâkadar eden haber de şu
dur: Yunan Dışişleri Bakanı E-
vangheios Averof, verdiği resmî bir 
beyanatta Yunanistanın Enosisten, 
Türkiyenin de Taksimden kati şe
kilde vazgeçtiklerini söylemiştir. Ba
kan, şimdi, "istiklal" formülü üze
rinde çalışıldığını da sözlerine ilave 
etmeyi unutmamıştır. 

Evanghelos Everof 
Nalıncı keseri 

AKİS, 3 OCAK 1959 

Böyle Başa, Böyle Traş! 
Ş u 1961'in ümidi C.H.P. e1 yor

damı siyaseti takibinde D. P. 
ile yarış mı ediyor diye düşünme
mek imkânsızdır.. Baksanıza, Dı
şişleri Bütçesinin müzakeresinde 
C. H. P. Grubu sözcülüğünü kim 
yapacakmış? Meşhur Genel Sek
reter Kasım Gülek... Hayret et
memek ve bir o kadar da üzülme
mek kabil değil Zira üstadın 
müstakbel bir Dışişleri Bakanlığı 

koltuğuna şimdiden liyakat ka
zanmak maksadıyla giriştiği bu 
zahmetin, partiye faydadan çok 
zarar getireceğini anlamamak İçin 
insanın kendisini "Eshabı keyf" 
rehavetine kaptırmış olması lâ
zımdır. Düşünün bir kere, bizim 
parti kurtaran aslan çıkacak, kür-
süde zorlu bir dış politikanın he
sabını soracak 
ve meselâ ala
cak Kıbrıs me
selesini ele... Ne 
ler söyliyecek ? 
Orada da muh
telif vesileler
le açıklandığı 
fikirlerini tek
rarlarsa, vah o 
talihsiz C.H.P. 
nin başına ge
lenlere!.. Zira 
hazret in Kıbrıs 
mevzuunda dök 
tüğü cevherler 
ve kırdızı koz
lar kırkı çok
tan geçmiştir. 
Hangi birini 
saymalı ki.. Hü
kümetin Tak
sim tezi, bizzat 
Genel Başka
nın elleri ile al
kışlanarak C. 
H. P. tarafın
dan benimsenir-
kon, Gülek şa
şılacak bir fü
tursuzlukla A-
danın dört se
ne evvel kaybolduğunu söyle
memiş midir? Dört senedir kayıp 
bir Ada nasıl taksim edilir, Yarab-
bi! Bu potu, Genel Sekretere mü
nasip bir şekilde anlatılmıştır a-
ma o, burnunun sivrisine gitmek
ten fariğ olmamıştır. İşte bunun 
du nam üstünde, taze bir misali 
daha: 

Milleti meydanlarda "Ya Tak
sim, Ya ölüm" diye coşturan ve 
radyolarda saatlerce Harriman'a 
çekilen telgrafları okutan Hükü
met, Kıbrıs hakkındaki son açık
lamasında "Taksim" kelimesini 
bile ağza almaktan dikkatle kaçı
nıyor. Bunun üzerine Hürriyet ga-

Kasım Gülek 

zetesinin bir muhabiri C. H. P. 
nin başlarından biridir diye Güle-
kin "fikrini" almak istiyor. İşte 
Genel Sekreterin bu mevzudaki 
fikri: "Şimdiye kadar Hükümetin 
savunduğu Taksim tezinde bir de
ğişiklik olduğuna dair resmi hiç 
bir bilgimiz yoktur. Bulunacak ni
hai hal şekli ne olursa olsun, 
Türk menfaatlarının korunması 
elbette başta gelir. Gazete hava
disi olarak Kıbrısın NATO ga
rantisi altında istiklâli mevzuunu 
okudum. Böyle bir şeyin cidden 
mevzuu bahis olduğunu bilmiyo
ruz. Ancak, meselâ Avusturya A-
nayasasında olduğu gibi, Kıbrısın 
başka bir memlekete iltihakını 
imkânsız kılan bir ana madde 
mevcut olmadan böyle bir hal şek

li asla bahis 
mevzuu olma
malıdır". 

Şu cevhere 
bakın, şu cev
here ve eğer C. 
H. P. li iseniz 
göğsünüz ifti
harla kabarsın! 
Ayağına hızlı 
Genel Sekreter 
'Taksim" lâfı
nı unutmamak
ta, Hükümeti 
bile fersah feri 
sah geride bı
rakmakta ku-
sur etmemiştir, 
marifetinin ve 
malûmatfuruş . 
luğunun mu-
vaffaklyetinden 
de o kadar e-
mindir ki, ayni 
lâkırdıları ke
mali ciddiyetle 
Bolu kongresin
de C. H. P. İlle
rin huzurunda 
tekrarlamıştır. 

Şimdi C. H. P. Meclis Grubu
na düşen bir vazife vardır: Bütçe 
müzakerelerinde Dışişleri sözcülü
ğünü aklı başında bir milletveki
line yaptırmak... Zira, Mecliste 
meselâ Kıbrıs meselesinde C. H. 
P. nin görüşünü, milletçe benim
senmiş Taksim tezini unutarak 
kemali tehalükle "istiklâl" den 
bahseden ve İstiklâlin şartlarına 
kafa yormaya başlıyan biri kür-
süye çıkıp müdafaa ederse, herke
sin "Böyle başa, böyle traş" diye 
düşüneceğinden zerre kadar şüp-
he edilmesin... 
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AKİS'in Yazı Müsabakası 
"Milletlerin İktisadî Kalkınması 
Niçin Hürriyet içinde Olmalıdır" 

XVIII 
M illetlerin iktisadi kalkınması-
nın neden hürriyet içinde ol
ması icap ettiği meselesi, iktisadi 
kalkınmanın millet ve fertler bakı
mından mâna ve ehemmiyeti izah 
edilince kolayca anlaşılabilir. Mev
zuun gayesi ile bu gayenin tahak
kuku yolundaki faaliyetlerde hürri
yetin ne derecede yapıcı ve esaslı 
bir rolü olduğu, adeta birinci dere
cedeki unsur mahiyeti açıkça beli
recektir. 

Milletlerin iktisadi kalkınması, 
- basit ve ilmî bir deyişle fertlerin 
hayat seviyesinin yükselmesi, mil
li gelirin -yekûn olarak ve fert ba
sına- artması, ihtiyaçların en iyi 
seviyede tatmini dolayısı ile en i-
leri medenî şartlara yaklaşılması-
dır. Bu tarife göre fertlere ve on
ların mecmuu olan millete iktisa
di refah sağlanabiliyorsa, milli ge
lir hakikî olarak artıyor ve vatan
daşlar arasında âdil bir şekilde in
kisama uğruyorsa, fertler en basit 
hayati ve lüzumla ihtiyaçlarından 
başka devrin icap ettirdiği ve çağ
daş milletlerin faydalandığı medenî 
vasıtalardan âzami istifadeyi sağ-
lıyabiliyorlarsa, iktisadi kalkınma
dan bahsedilebilecektir. 

' Bil mefhumun gayesi millettir, 
yani fertlerdir. Bugün hiçbir şekil
de millet, fertlerden ayrı olarak 
düşünülemez. Muayyen karakterde 
belli görüş ve düşüncelere sahip, 
bir muayyen seviyedeki fertlerden; 
daha başka karakter ve seviyede 
milletler meydana gelebileceğini 
düşünmek hayaldir. O halde millet
lerin iktisaden kalkınabilmesi için 
fertleri kalkındırmak lazımdır, İşte 
bu noktada hürriyetin lüzumu, ikti
sadi kalkınmanın neden hürriyet i-
çinde olmak icap ettiği meseleni 
kendini hissettirir. 

Fertler, mensup oldukları dev
letin faaliyetlerine hürriyetleri nis-
betinde iştirak ederler, idareyi hür
riyetleri nisbetinde kontrol adet
ler ve devletin sağladığı menfaat
lerden hürriyetleri nisbetinde fay
dalanırlar. İnsanlar yaradılış icabı 
suiistimale, ihtiraslarının kurbanı 
olmaya, şahsi menfaatleri peşinde 
koşmaya müsaittirler. Bunun için 
devleti idare edenler milletçe bir 
kontrola tâbi olmazlarsa, faaliyet
lerinde milletin arzu ve temayülle-
rinl gözetmezlerse icraatlarında su-

iistimallerin, ihtirasların, menfaat 
saiklerinin rolü ve tesirleri olacağı 
muhakkaktır. Neticede ya bir ta
kım kısır, şahsi arzulara göre yü
rütülen faaliyetlere girişirler, ya 
sağlanan menfaatler, artan millî 
gelir sadece bir kısım zümreye ma-
ledilir, artan yolsuzluklar, yaratı
lan sıkıntılar fakir, muhtaç ve ge
ri halkın kin ve gazabım tahrikten 
başka bir şeye yaramaz. 

AKİS'in 
Müsabaka Şartları 

* — AKİS'in bu seneki yazı 
müsabakası İçin mevzu sudur: 

"MİLLETLERİN İKTİSADİ 
KALKINMASI NİÇİN HÜRRİ
YET İÇİNDE OLMALIDIR" 

* — Müsabakaya katılmak i-
çin gönderilen yazılar kağıdın 
bir yüzüne makinayla ve orta 
aralıkta yazılacak, uzunluğu da 
23x30 ebadındaki kâğıtlarla 
iki sayfayı tecavüz etmiyecek-
tir. 

* — Gelen yazılar önce A-
KİS'in yazı işleri kadrosundan 
kurulacak bir küçük jüri tara
fından incelenecek, uygun görü
len AKİS'te neşredilecektir. 

* — Yazıların neşrine 1 
Temmuz 1958 de başlanacak
tır. 30 Nisan 1959 dan sonra 
gelen yazılar müsabaka dışında 
bırakılacaktır. 

* — AKİS'te neşredilen ya
zılar 1959 Mayıs başında top
lanacak olan selâhiyetli bir jüri 
tarafından incelenerek, birin
ciliği kazanan yazının sahibine 
1.000, ikinciliği kazanan yazı-
nin sahibine 600 ve üçüncülüğü 
kazanan yazının sahibine de 250 
lira telif hakkı ödenecektir. 
Bundan başka birinciliği kaza
nan yazının muharririnin resmi 
1959 Mayısının ortasında çıka
cak Olan Altıncı yılımızın ilk 
sayısının kapağını süsliyecek-

tir. 
* — Müsabakaya katılacak 

yazıların "AKİS Mecmuası, ya
ı müsabakası servisi P. K. 
882 - Ankara1* adresine posta
lanması lazımdır. 

Attilâ ÇİLEK 

İşte bütün bu elverişsiz şartları 
önliyebilecek, milletin -fertlerin-
devlet faaliyetlerine İştirakini, 
kontrolünü, istifadesini sağlıyabile-
cek yegâne şart hürriyettir. Ferdi 
hürriyetler, basın hürriyeti, fikir 
hürriyeti, üniversite, seçim hürri
yeti v.s. Bu hürriyetler neticesinde 
millî arzular belirecek, kontrol sis
temi teessüs edecek, suiistimaller 
açıklanacak ve önlenecek, devlet 
faaliyetleri en iyi hedeflere yönel
tilip en rasyonel şekilde icra edile
cek ve bunlardan hasıl olan neti
ce ve menfaatlerden fertler en adil 
şekilde faydalanacaklardır. 

En yakın bir misal tarihe mal 
olmuştur; devlet olarak zengin ik
tisadi kaynaklara sahip olan, fakat 
halkından esirgenen hürriyetler ne
ticesinde fertlerinin ekseriyeti sefil 
olan bir ülkede yürütülmekte olan 
polis rejimi bir ihtilâl ile yıkılmış, 
baştakilerin şahsi servetleri, saray
ları ve halkın nefretini çeken deb
debeleri akıbetlerinin en önemli 
tahrik unsurları olmuştur. 

Tarihin üzerinde iktisadi amille
rin rolünü unutmamak lazımdır. 
Misalimizdeki ülkede; bu, halkının 
ekseriyetinin hürriyetsiz, sefil ve 
fakir olduğu ülkede, zengin iktisa
di kaynaklara rağmen kuvvetli, 
zengin, kalkınmış bir millet ve dev. 
let hâkim olmamıştır. 

Bu misalde devletin ve milletin 
İktisaden kalkınabilmesi için ferdi 
kalkınmanın lüzumu ve bu ikili 
münasebette hürriyetin rolü görül
mektedir. Aynı şekilde fertlerin, 
kendi kalkınmalarında bir tahrik 
ve faydalanma unsuru olacak mil
li iktisadi kalkınmanın tahakkuku 
için bu yoldaki faaliyetlerin müs-
miriyetinde hürriyetlerin rolü ya
karıda belirtilmiştir. 

Netice olarak söyliyebiliriz ki, 
hürriyetler milletlerin iktisadi kal
kınmasında yardımcı mahiyette, 
tali bir unsur değil, izah edilen çok 
mühim rolleri dolayısı ile esas ma-
hiyette ondan ayrılamıyan bir un
sur vaziyetindedir. Milli ve ferdi 
kalkınma arasında olduğu gibi, bu
rada da iktisadi kalkınma ile hür
riyetler arasında karşılıklı bir se
bep - netice münasebeti vardır; 
birisini ihmal, diğerini inkar de
mektir. 
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(Savcılık eliyle, Nihat Erimden 
aldığımız tekziptir.) 

İbret ve İnsaf!. 
Ş ahsıma karşı yıllardır yûrüt-

tüğünüz malûm kampanyayı 
son sayınızda da devam ettirmiş
siniz. "Bugün Nihat Erim dünkü 
Nihat Erim olmadığı için" demek 
suretiyle okuyucularınızın zihinle
rinde yanlış düşünceler uyandır
maya çalışmışsınız. 

Yazan ve konuşan bir insana 
kendisine yabancı fikirleri isna-
detmek kolay değildir .Nitekim 
sizin bu son gayretiniz aradığınız 
neticeyi değil, bana, inançlarımı 
tekrarlamak fırsatını vermektedir. 
Daha bir kaç hafta önce Kocaeli 
C. H. P. İL Kongresinde (16 Ka
sım 1958 günü) yaptığım "konuş-
mada belli başlı meseleler üzerin
deki görüşümü tekrar ortaya koy
muştum. Bu- türlü ana dâvalar 
hakkında dün, hatta evvelki gün, 
ve tabiî bugün hep ayni şeyleri 
söylediğim insaflı gözlerden el
bette kaçmayacaktır. 

Kocaeli'deki konuşmam şudur: , 
"Sayın delege arkadaşlarım, 

değerli hemşehrilerim. 
Hepinizi içten saygı ve sevgi

lerle selâmlarım. 1957 de C. H. P. 
Kocaeli kongremizi yaptıktan bir 
kaç ay sonra mebus seçimlerine 
girildi. Vilâyetimizde netice az bir 
farkla aleyhimize çıktı. Bu vesi
leyle, Seçim Kanuna hakkındaki 
şikâyetlerimize yenilerini eklemek 
zarureti doğdu. Boşlukları doldur
mak, açık kapıları sım sıkı kapa
mak ihtiyacı bir kere daha du
yuldu.. 

İçinde bulunduğumuz demok
rasi rejiminin ilk ve son kademe
si, biricik dayanağı seçmen va
tandaşın oyudur. Bundan dolayı 
seçim serbestliği ve dürüstlüğü, 
rakip partiler arasında eşitlik her 
türlü şüphe ve münakaşanın üs
tünde kalacak sağlamlıkta olma
lıdır. 

C H. P. nin idaresinde yapı
lan 1950 seçimleri bütün dünya
nın takdirleriyle tarihe geçti. O 
seçimi mümkün kılan zihniyet 
şuydu: Seçim neticeleri hakkında 
en vesveseli vatandaşın dahi yü
reğinde şüphe uyanmamalıdır. 

Bugün de yürürlükte olan ka
nun ayni seçim kanunudur. Fa
kat, kanunlar millet hayatının a-
kışı içinde daima canlı birer mü
essese hüviyetini muhafaza ede
bildiği ölçüde değerlidir. 1957 de 
beliren resmi neticelere göre mu
halefete verilen oylar yarıyı geç
miştir. Madamki vatandaşların 
bu kısmına terceman olan muha
lefet hep bir ağızdan rejimin te
meline ait bu önemli meselede 
daha iyiyi israrla istiyor, bunun 
üzerine dikkatle eğilmek iktida-
rın ihmal edemiyeceği bir borçtur. 

Seçim Kanununun, en başta kü
tüklere ve sandık listelerine dair 
maddeleri vakit geçirmeden dü
zeltilmelidir. 

İç politikada İktidarla muha
lefeti büyük anlaşmazlık halinde 
tutan, havayı ağırlaştıran sebep
lerin en başında bu vardır. 

Sayın delege arkadaşlarım. , 
Demokraside dürüst ve serbest 

seçim, yapının temelidir. Lâkin 
bunu sağlamakla, rejimin tekmil 
şartları, ana şartlan yerine gel
miş olmaz. Daha doğrusu öyle 
müesseseler vardır ki, onlar ra
hat işleyemezse, seçim de, dürüst
lük, serbestlik, eşitlik vasıflarını 
kısa zamanda tamamen kaybe
der. 

Meselâ basını ele alalım. Gaze
teler, kağıt, mürekkep, malzeme 
için döviz müsaadesi alamamak 
gibi endişelerden uzak tutulmalı
dır. Vakıaları, doğru olarak, ek
siksiz yazabilmeli, takdir veya 
tenkitlerini serbest söyleyebilme-
li; ama iftirasız, tahrifsiz, yalan
sız ve tam olarak söylemeli. Va
kıaları şahıslara sataşmak için 
bahane yapan, bu yoldan şöhret 
Ve servet arayan maceracılar ba
sın âleminde yaşayamamalıdır. 
Açıkça söylemeliyiz!' Çok partili 
hayata girildiğinden beri bu nok
ta gereği gibi tanzim edilebilmiş 
değildir. Bir yanda ciddi gazete
ler türlü sıkıntılar çekerken, öte
de, pervasızca şahıslar hedef ya
pılabiliyor. 1945 denberi bu alan
da bir kör döğüşüdür sürüp gidi
yor. 

Değerli hemşehrilerim, 
Bu meseleyi kökünden kolay

ca halletmek mümkündür. Her za
man bu konuda şu fikri savun
dum: Batı Demokrasilerinden bi
rinin basın rejimini olduğu gibi 
almak siyasi hayatımızın bu saf-, 
hasında tek çıkar yoldur. Mese
lâ ben İngiliz sistemini pek uy
gun buluyorum. Onu hiç değiştir
meden alalım. O vakit basit ha
karet veya itibar kırma fiilleri i-
çin hapis cezası verilmez. Bunun 
yerine muayyen işlerde ispat 
hakkı da tanınmış olur. Ancak, bi
le bile yalan yazanlar yahut vakıa
ları, vesile yapıp sahsa sataşanlar 
onbinlerce, hatta yüz binlerce li
ra tazminat ve para cezasına 
çarptırılırlar. Bir kaç ay önce İn
giltere'de bir gazete yalana da
yandığı ve şahsa sataştığı için, 
iddiasını ispat edemeyince türk 
parası tutan 750.000 lira tazmi
nata mahkum oldu. 

Hâkim teminatı hakkında da 
ayni şeyleri söyleyeceğim. İktidar, 
teminat vardır ve hakimin vic-
damndadır, diyor. Muhalefet, ada
leti sağlam teminata kavuştur
mak lâzım geldiğini belirtiyor. 
Bu hususta düşüncem şudur: 

Hâkim teminatı hâkimin vic-
damndadır sözü yetmez. Her 
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memlekette bu böyledir, ama vic
dani teminatı kâfi görülmüyor, çok 
sağlam hukuk ve kanun teminatı 
buna mutlaka ekleniyor. Bizde 
henüz bu tamamlanmış değildir. 
Hakim teminatı, mahkeme istik
lali, kısaca adalet meselesi elbet
te yalnız hakimlerin icra organı 
karşısında şöyle veya böyle te
sirlerden uzak kalmasından iba
ret değildir. Dâva daha geniş, da
ha çetrefildir. Fakat ne olursa ol
sun, bu da Batı Demokrasilerin
de çoktan halledilmiştir. Oralar
da, hükümetlerle hâkimlerin mü
nasebetleri hangi sınırlar içinde 
tanzim edilmişse, biz de ayni sı
nırları muhafaza etmekle işe gi
rişebiliriz. O vakit başlıca sızlan
ma konusu ortadan kalkar. Bun
dan sonra, daha iyi, daha emni
yetli, daha çabuk adalet sağla
mak için tedbirler ele alınır. Hâ
kimi, manen ve maddeten daima 
en yükseklerde tutmak o kadar 
güç bir iş değildir. 

Bu ana rejim meselelerinden 
öyle bir zamanda bahsediyorum 
ki, eğer bazı söylentiler, bazı tah
minler doğru çıkarsa, iktidar, te
menni ettiğimiz yolun tam zıddı 
istikamette yeni yeni kısıntılar, 
yasaklar koyacaktır. Buna ihti-. 
mal vermek istemiyorum. Yasak
la, kısıntıyla bu işler yürütüle
mez; zira o çeşit silâhlar geri te
per ve kullanmak isteyeni yara
lar; aradaki uçurumu derinleşti

ir; kısa bir müddet sonra işler. 
büsbütün sarpa sarar." (Bu ko-
nuşma metni İzmit'te Türk Yolu,. 
İstanbul'da Cumhuriyet. Yeni Sa
bah, Milliyet, Akşam, (Vatan .Ga-. 
zetesinde kısmın veya aynen yer 
bulmuştur.) 

Bu günkü Nihat Erim'in fikir-, 
leri. Siyasi inançları işte Su yu-
karıki sözlerle bir kere daha ifa
de edilmiştir. 

Düşüncelerimi açıklamak fır
satını verdiğiniz için teşekkür 
ederim. 

Nihat ERİM 

Her zevki tatmin edecek teş
hir salonlarını gezmeden mo
bilya ve mefruşat almamak 
sayın müşterilerimizin men

faati icabıdır. 
Anafartâlar Konya Sokak 

No: 35-37 Tel : 15045 . 
Teşhir Salonu: Maltepe G. M. 

K. Bulvarı Fazilet Apt. 
No. 40/A Kat 1 Tel : 25594 

S a y ı n Ankaralıların hizme
tinde..Mülk alım satımın-
da, kiralık ve tercüme işle

rinde en büyük 
yardımcınızdır. 

Adres : Yenişehir Büyük Han 
Kat 2/8 Ankara Tel : 20845 

ŞARK BÜRO REKLAM 

İlânlarınızı ücret almadan 
hazırlar. 

ŞARK BÜRO REKLAM 

İlânlarınızı ' ücret almadan 
dilediğiniz gazete ve dergide 
yayınlar. 

ŞARK BÜRO REKLAM 
Sayın Müşterilerinin ilânla

rım kendi memurlariyle biz
zat aldırtır. 

ŞARK BÜRO REKLAM 

Dekorasyon, tabelâ, afiş 
ve her türlü reklâmlarınızı en 
zarif ve en güzel bir şekilde 
hazırlar. 

İlân ve reklâmlarınız için, 
ŞARK BÜRO REKLAM'I U-
nutmamak menfaatiniz icabı
dır. . 

ŞARK BÜRO REKLAM 

RÜZGARLI Sokak Doguş 
Han Kat: 3 Özel Daire. 

TEL.: 18173 

Ali Tepe Kundura Mağazası 
Zarafet, Kalite ve Ucuzluğu 
'bir araya getirdi. Muhterem 

müşterilerini davet eder. 
Büyük Çarşı Tel: 29655 

Abdülkadir Karter 
Her türlü kürk, sipariş üzeri

ne yapılır. 
Yaz mevsiminde kürk 

muhafazası deruhte edilir. 
Tel : 17660 

Anafartâlar Cad. No. 87/1 

18 AKİS; 3 OCAK 1959 

Mevsimin bol kumaş çeşidi 
İtina ile dikilmiş kostüm ve 

paltoyu yalnız 
AHMET ÇIKRIKÇI'da 

bulabilirsiniz. 
Anafartâlar Hal Karşısı Ye-

niçarşı No: 26" '' 
Terzihane No: 30 Tel: 13745 

MADLEN 

KORSE-SÜTYEN mağazası 
siparişlerinizi kabul 

etmektedir. 

YENİ MODEL 

YENİ MALZEME 

ADRES: Atatürk Bulvarı Ko-
cabeyoğlu. Pasajı No: 62 

Tel : 22132 

ÜNAL MAĞAZASI 

Modern ipek yatak takınılan 
ve kübik abajurları yalnız 

Ünallar imâleder. 

Siparişlerinizi Bekler. 
Adres : Kızılay Kocabeyoğlu 

pasajı sümerbank karşısı 

Ankara 

APAYDIN EMLAK 
Bürosu Alım Satım işlerinde 
sayın müşterilerinin emirle

rini bekler. Tel: 21261 
Adres : Büyük Sinema yanı 

. Adil Han No:-1/3 

Ahmet Çıkrıkçı 

ANKARA DÖŞEMECİLİK LİMİTED ŞTİ. 

STİL 

Yenişehir Emlak 

Kûrk Salonu pe
cy

a



İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA 
Avrupa 

tinde devalüasyonuyla birlikte Av
rupa paralarının serbestçe diğer dö
vizlere çevrilebilmesinin ilanı bütün 
dünyada bir bomba tesiri uyandır
dı. Hakikaten 1949 yılındaki devalü
asyon dalgalarından, beri, ilk defa 
bu çapta bir para ayarlanmasına şa
hit olunmaktadır, 

Konversibilite teşebbüsü, -yani 
Avrupa paralarının diğer dövizlerle 
serbestçe değiştirilebilmesi fikri-
tahminler hilafına Avrupanın, ama 
ufak Avrupanın hasta adamı sayı
lan Fransadan geldi. Fransa, İngil-
tereyi bu teşebbüse katılmaya da
vet etti. İngiltere, Conumonwealth 
üyelerinin ısrarı karşısında böyle 
bir şeyi çoktan beri düşünüyordu 
Almanya esasen 1955'den beri İngil-
terenin Konvertibilite yolunda bir 
adım atmasını bekliyordu. Avrupa 
büyüklerinin bu kararı, Belçika. 
Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İs-
veç, Danimarka, Norveç gibi memle
ketler tarafından müsbet karşılandı. 
İsviçrenin de bunlara katılmakta 
gecikmiyeceği tahmin edilmektedir. 
Geriye sadece Avrupanın az geliş
miş memleketleri kalmaktadır. 

Zengin Avrupalıların aldıkları bu 
karar tam bir konvertibilite değil
dir. Yani her isteyen Merkez Ban
kasının kapısına baş vurup cebinde
ki, parayı istediği parayla değiştire-
miyecektir. Bu hak, her memleket 
tarafından o memlekette ikamet et-
miyen kimselere' tanınmıştır. Meselâ 
Bonn'da oturan bir Alman, cebinde
ki marklar mukabilinde ' Merkez 
Bankasından dolar alamıyacaktır. 
Fakat Pariste yerleşmiş bir Alman 
ve diğer ecnebiler sahip oldukları 
Alman parasını istedikleri gibi kul-
lanabileceklerdir. Bu suretle halen 
Avrupada mevcut, dolara çevrilme
si mümkün olan ve olmayan paralar 
tefriki ortadan kalkmaktadır. 

'Konvertibilite tefrikinin ilk ne-. 
ticesi, Türkiye ticaretini Avrupaya 
yöneltmek imkânını veren ve kredi ; 
temin eden Avrupa Tediye birliğinin 
feshi olacaktır. Avrupa Tediye Birli
ğinin yerini 1955'de imzalanan Av
rupa Para Anlaşması alacaktır. Bu 
anlaşma, üyelere temin edilen oto
matik kredi imkânını kaldırmakta
dır. Üyeler aydan aya tasfiye edilen 
borçların tamamıyla dolar olarak 
Ödemek zorundadırlar. Ancak ihti
yaç halinde bulunan memleketlere 
bazı şartlar altında iki sene vadeli 
krediler açılabilecektir. 

Türkiye bakımından borçların 
yüzde yüz dolarla ödenmesi ilk ba
kışta büyük güçlükler doğurmaya-
cak gibi görünmektedir. Zira Türki-
ye kotasını çoktan tüketmiş,ödenek-

lerini dolarla yapmak zorunda kal
mıştır. Yalnız son dış yardım anlaş
masında Türkiyeye yardım edecek
ler arasında, Avrupa Ödeme Birliği 
de vardır. Bu birlik kotasını arttıra
rak Türkiyeye 25 milyon dolar tuta
rında kredi açmayı taahhüt etmişti., 
ödeme Birliği fesholununca bu 25 
milyonluk kredinin akıbeti ne ola
caktır? Diğer taraftan, fesih üzerine 
Türkiyehin Birlikte evvelce temin 
ettiği kredilerin ödenmesi lâzımdır, 
Bu ödeme nasıl yapılacaktır? Meç
huldür. Hemen veya bir iki yıl içinde 
ödenmesi gereken 500 milyona yakın 
borcun tecilini henüz temin edeme
yen memleketimizin, yeni dertlerle 
karşılaşması muhtemeldir. Meselenin 
daha da kötü tarafı, konvertibilite 
kararını zengin Avrupa memleketle
rinin aralarında bir "zenginler klü-
bü" kurmak arzusuyla ve bu espri 
içinde almış olmalarıdır. Fakir Av
rupa üyelerinin, onları himaye eden 
hükümler kalmazsa, gerek kredi 

verdi: Perşembe günü toplanan Ba
kanlar Kurulu yılbaşı arifesinde bir 
"tatlı tedbirler listesi" hazırlamıştı. 

Listede bazı ilâçların ithalatının 
2.80 lik dolardan yapılacağı 35 ku
ruş fiyatlı halk tipi bir sigara çıkar
tılacağı ve Milli. Korunma Kanunu
nun kaldırılacağı gibi haberler yer 
almaktadır. 

Şiddet tedbirlerinden ve zamlar
dan gayri lâf konuşulmadığı şu gün
lerde bu ufak yılbaşı hediyesi, çoban 
armağanı kabilinden de olsa iyi kar
şılandı. Maamafif bazı ilâç fiyatları
nın ucuzlatılması hariç, haberlerin' 
yeni bir tarafı yoktur. Halk tipi si
gara fikri - tabii ki yüksek fiyatlı 
sigaraların satışını baltalamamasına 
dikkat edilecektir.- tekel maddeleri-
ne yapılan zamdan sonra piyasaya 
çıkarıldı. Vatandaşın gururla değil, 
büyük bir öfkeyle "Ver bir Yenice". 
dediğini gören D.P. İktidarı, sigara 
babında mutlaka bir şeyler yapması 

A t e ş p a h a s ı n a sa t ı lan s i g a r a l a r 

Vaat yerine geldi: Tek sigara beş kuruş! 

imkânları, gerek ihracat bakımın-
dan güçlüklere uğramasından kor
kulmaktadır. 

Avrupalıların kararına karşı ilk 
Alarm işareti Japonyadan gelmiştir. 
İktisadi hayatında dış ticaretin mü
him bir rol oynadığı Japonya, kon-
vertibilite dolayısıyla ihracatın azal
masından korkmaktadır. 

Ama gelin de bir de bizim Zafe
re bakın. Memleketimiz bakımından 
menfi tesirler doğurabilecek bir ka
râr karsısında Muhalefeti cehaletle, 
suçlandıran ve "ucuz istihbaratlı" 
basım tezyif eden Zafer, büyük bir 
gaflet içinde sevinç çığlıkları atmak
ta, para ve istikrar hakkında bir sü
rü ipe sapa gelmez lâf söylemekte
dir. 

Ucuzluk 

lâzım geldiğini anladı. Bunun üzeri
ne, vatandaşa eşeğini kaybettirip 
sonra kuyruğunu buldurmak siyase
tine sadık kalınarak halk tipi siga
ra fikri ortaya atıldı. 

Zamlardan sonra sigarayı bırak
mak zorunda kalan birçok vatandaş 
hâlen sabırsızlıkla yeni sigarayı bek
lemektedir. Sütten ağzı yanan daha 
ihtiyatlı vatandaşlar dereyi görme
den paçayı sıvamamakta, "hele bir 
sigara çıksın da ondan sonra konu
şuruz" .demektedirler. İhtiyatlı kim
seleri en çok düşündüren, 35 kuruş
luk sigaranın kalitesidir. 

Millî Korunma Kanununun kaldı
rılacağı haberine gelince; bu yeni 
istikrar siyasetinin tabu bir netice
sidir. Nitekim son dış yardım anlaş-
masının şartlarından- biri de bu ka-
nunun kaldırılmasıdır. Maamafih 
İktidar, kanunu kaldırmadan önce 
bir hayli tereddüt etmiş, yazın bazı 
gıda maddelerini serbest bıraktıktan 
sonra fiyatların yükseldiğini görün
ce, jandarma yasaklarının bir işe ya-

G 
ecen haftanın sonuna doğru 
Fransız frankının % 17,5 nisbe-

Konvertibiliteye doğru 

G 
eçen haftanın sonuna doğru 
Anadolu Ajansı iyi bir haber 
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Hangi Polatkana İnanalım? 

D . P. İktidarının Maliye Bakanı geçen hafta yeni bir ucuzluk müj
desi verdi: Hazine hissesinin kaldırılması İthal malları fiyatların

da büyük bir ucuzluk yapacakmış. Vatandaş umumi fiyat seviyesinde 
ve günlük hayatında bunun müsbet tesirlerini gorecekmiş, v.s.. v.s.. 

Eh ne denir ki? D. P. ucuzluğu bu.. Evvelâ ithal malları fiyatları
nı üç mislinden fazla arttırır. Sonra yüzde 40 nisbetinde bir vergiyi 
kaldırır. Ondan sonra da milletin karşısına geçer, ucuzluk yaptım di
ye: övünür., övünür, ya. . Ama acaba vergi konulduğu zaman bu vergi 
hayat pahalılığını arttırmaz diye muhaliflerini susturan Maliye Baka
nının Hazine hissesi kalkınca hayat ucuzluyacak diye konuşmasına ne 
buyurulur? Acaba hangi Polatkana inanmak lazım? 1957 Polatkanı-
na, mı, 1958 polatkanına mı? 

İşte 1957 Polatkanının sözleri: 

"Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı sureti umumiyede 
envestisman maddelerini şümulü içine almıştır. Binaenaleyh bura-
da değişik nisbet, azami nisbetler olmakta beraber, azami nisbet 

% 40 ki,'bu nisbetin iştihsal olunacak mala, azami % 40 nisbetin-
de aksedeceğini düşünmek doğru olmaz. Çünkü yapılacak envestis-
manda istihsal olunacak mala sirayeti, amortisman müddeti içine 
yaymak, taksim etmek lâzım gelir. Faraza, bir fabrika kuruldu. Bu 
fabrikanın evvelce makinaları bir milyon değerinde idi, % 40 bir 
zam gördüğünü kabul edecek olursak,' 1.400.000 lira olacak de
mektir. Buradaki 400.000 liralık bir farkı, bu fabrikada imal edile
cek mala derhal % 40 nisbetinde aksedecek demek lazım gelir. 
Bunlar fabrikanın amortisman müddeti içinde yani 20-25 senelik 
zaman içine dağılacaktır. Bu takdirde bu mamul maddeye ne de
recede cüz'i aksedeceğini tahmin edersiniz. Bunları bu şekilde 
aksettirerek kanunun derhal hayat pahalılığına % 40 a yakın sira
yeti ve vahim bir netice tevlit edeceği zehabını uyandırmak doğru 
telâkki edilemez.» (B.M. M. 27.2.1957) 

Bütün banların üstüne buyurun 1958 Polatkanının sözlerini: 

"1 Mart 1957 tarihindenberi yüzlerce kalem ithal eşyası üzerin
den alınmakta olan % 40 nisbetindeki hazine hissesinin, kaldırılma
sına Hükümetimizce karar verilmiş ve bu hususta hazırlanan ka
nun layihası 28.11.1958 tarmde B. M. M. ne sunulmuştur. 

Bu lâyihanın bugün B. M. M. de müzakere ve kabul olunması 
ile akar yakıt hariç olmak üzere hazine hissesi tamamen kaldırıl-
mus bulunmaktadır. 

% 40 nisbetindeki hazine hissesi 1958 gelir bütçemize akarya
kıt dahil 850 milyon lira varidat temin etmekte idi. Hazine hissesi 
kaldırılmamış bulunsa idi bu hissenin 1959 gelir bütçemize temin 
edeceği varidat akaryakıt hariç olmak üzere bir milyar lira ola
caktı. Bu suretle bir milyar liralık bir varidattan vazgeçmeyi göze 
olarak yüzlerce kalem ithal esyasından tahsil edilen % 40 nisbetin-
deki hazine hissesini kaldırmak suretiyle ithal malları fiyatlarında 
sanayi ham maddelerinde yani ithal olunan istihsal ve istihlâk eş
yaları fiyatlarında büyük ölçüde bir ucuzluk temim edilmiştir. Ha-
zine hissesinin kaldırılmasının umumi fiyat seviyelerinde ve va-
tandaşlarımızın günlük hayatlarında müsbet tesirlerini derhal gös
tereceğinden emin bulunuyorum," (24. Aralık, 1958) 

Haydi bakalım, siz şimdi gelin de işin içinden çıkın... 

ramadığını çok iyi bildiği halde tek
rar bu kanuna sarılmıştı. Ancak yeni 
ithal mallarının geleceği şu günler
de, fiyatların yükselmesine mâni ol-
mıyan bu demode silâh kaldırılmak
tadır. Acaba Milli Korunma kanu
nuyla birlikte sahneye konan, onun
la sıkı sıkıya bağlı olduğu söylenen 
ve ondan daha iyi işlerniyen diğer i-
ki kanunun -Toplantılar ve.Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu ile Basın Kanu
nu tadilâtı- kaldırılmasınâ ne zaman 
sıra gelecektir? 
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Kalkınma 
A z gitt ik, a z gittik.. 

İ statis ik Umum Müdürlüğünün 
geçen hafta yayınladığı 1957 yılına 

ait ilk millî gelir tahminleri, Görül
memiş Kalkınma edebiyatını hiç te 
teyit eder mahiyette değildir:-Gayri 
safi milli hasıla 1956-1957 yılları 
arasında sabit fiyatlarla yüzde 5 
nisbetinde artmıştır. Ziraatte artış 
yüzde 2,1. sanayide yüzde 7.4 tür. 

İlk bakışta bu rakamlar tatmînkar 
sayılabilir. Ama milli gelirden adam 
başına düşen hissenin 1957 yılın-
da hâlâ 1953 seviyesini bulmadığı 
da düşünülürse, şu kalkınma mü-
cadelesinde az gidip uz gitmemi-
ze rağmen henüz bir arpa boyu 
dahi yol almadığımızı kabul etmek 
lâzım gelir. Aşağıdaki rakkamlar 
1953 ten beri adam başına düşen 
-sabit fiyatlarla milli gelirden- hisse
yi göstermektedir: 

Yıllar Nüfus başına milli gelir 

1953 

1954 

1955 

1956 
1957 

556 TL. 
489 
511 

531 

542 

Maamafih 1957 yılında carî fiyat-
larla gayri safî hasıladaki yükselme, 
bir rekor teşkil etmiştir. Sabit fi
yatlarla artış yüzde 5 olduğu halde, 
carî fiyatlarla artış yüzde 29,4'ü 
bulmaktadır. Aradaki fark, 1957 nin 
nasıl bir enflâsyon yılı olduğunu gös. 
teren yeni bir delildir. 

Sanayide yatırımlar 

İ statistik Umum Müdürlüğünün ' 
geçen halta yayınlanan son bül-

tenindeki sanayi anketi de görülme
miş Kalkınma edebiyatına yeni bir 
tekzip getirmektedir: Ondan fazla 
işçi çalıştıran veya On beygir gü
cünden fazla kuvvei muharrike kul
lanan müesseseleri ihtiva eden bu 
ankete göre, 1957 yılında devlet sek
töründe olsun, hususi sektörde olsun 
yatırımlarda bariz bir düşme vardır: 
İmalât sanayiinde devlet sektörü 
yatırımları 821 den 241 milyona, hu
susî sektör yatırımları 201 milyon
dan 172 milyona düşmüştür. Demek 
ki yekûn yatırımlarda 109 milyon 
azalma vardır. Reel fiyatlarla azal
ma çok daha fazladır. 

Bu rakkamları, Samet Ağaoğlu-
nun Sanayi Bakanlığı sırasında ya
pılan ve bütçe gerçeklerinde yer a-
lan meşhur sanayi sayımıyla bağdaş
tırmaya imkân yoktur. Şöyle ki, sa
nayi sayımına göre 1950-1957 dev
resinde 3629'u hususi sektöre, 2013'ü 
devlet sektörüne ait olmak üzere 
5642 milyon lira tutarında yatırım 
yapılmıştır. Halbuki sanayi anketine 
göre İmalât sanayii yatırımları -1238 
devlet sektörü, 922 hususi sektör-
2160 milyon liradır. Demek ki, iki 
rakkam arasında izahı mümkün ol-
mıyan muazzam bir fark yardır. 
Gerçi sanayi anketi imalât sanayii
nin tamamını ihtiva etmemekte, 10 
dan az işçi kullanan ufak atölye-
leri ve derme çatma müesseseleri an
ketin dışında bırakmaktadır. Ama 
ufak müesseselerin yatıranlarının 
büyük müesseseler yâtırımları yâ-
nında çok küçük :bir pay işgal ettiği 
bilinmektedir; Bu 'durumda meşhur 
sanayi sayımının, seçimler arifesin
de realiteleri tekzip etmek için ya-
pılan beyhude bir gayretten İbaret 
olduğunu kabul etmek lâzımdır.' 

AKİS, 8 OCAK 1959 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 
Fransa 

geçen asrın ihtişamını hatırlatacak 
kadar parlak oldu. Bir hayır cemiye
tinin tertiplediği suareye Parisin en 
seçkin kalabalığı gelmiş, en ön sıra
lardan paradiye kadar her taraf en 
pahalı kürkler, en kıymetli mücev
herlerle dolmuştu. Maria Callas, 
Tosca operasını bitirip halkı selâm
lamak üzere perde önüne çıktığı za
man, sanki yer yerinden oynuyordu. 
Bütün şımarıklığına, kaprislerine ve 
intizamsızlığına rağmen, şahane 
sopranonun billur sesi, Parisli seyir
cileri teshir etmişti, Güzel Callas, 
tam dokuz defa perde önüne çağrıl
dı. Fakat, alkışlar hâlâ dinmemiş, 
bravo sesleri hâlâ kesilmemişti. Sop
rano, tuvaletine biraz daha çekidü
zen verdikten sonra tekrar perde ö-
nüne doğru ilerledi. Ama birden şa
şırdı, gözlerine inanamıyordu. Halk 
kendisine sırtını dönmüş ve şeref lo
casından çıkmakta olan bir adamı 
çılgınca alkışlamağa koyulmuştu. Bu 
adam, Dördüncü Cumhuriyetin son 
Cumhurbaşkanı M. Rene Coty'di. 

Fransız halkı, memleketi kanlı 
bir iç harpten kurtaran, demokratik 
müesseselerin tamamen yıkılmasını 
önliyen ve ancak büyük devlet a-
damlarının gösterebilecekleri bir ol
gunlukla cumhurbaşkanlığı sandal
yesini başkasına terkeden adama son 
minnet borcunu ödemekteydi. Ayrı
ca, Lüksemburg radyosunun önayak 
olduğu bir teşebbüs sonunda, bütün 
Noel tatili boyunca, Cumhurbaşka
nının oturduğu Elysee sarayına bir 
milyondan fazla teşekkür kart? gel
mişti. Fransız milletinin her tabaka
sından insanların imzaladıkları bu 
kartlarda sadece "Mersi, Mösyö 
Coty" diye yazılıydı. 

Geçen haftaki seçim formalitele
rini de atlatan De Gaulle, cumhur 
başkanlığını resmen 8 Ocak Perşem
be günü devralacaktır. O gün, yeni 
Cumhurbaşkanı Elysee sarayına gi-

Rene Coty 
Hakiki bir Fransız 

dip, devlet başkanlığı makamının 
sembolü olan Büyük Légion d'Hon-
neur Kordonunu kuşanacak, ondan 
sonra da halefle selef beraberce Etoile 
meydanındaki Meçhul Asker âbi
desine çelenk koyacaklardır. Bu an
anevi merasimden sonra, De Gaulle 
Saraya Rene Coty de Le Havre'daki 
evine çekilecektir. 

Meclisteki sıralar 
eni Fransız Millet Meclisinde 
temsil edilen bütün partilerin 

meclis grup başkanları, bu hafta 
da hararetli çalışmalarına devam et
tiler. Önümüzdeki hafta sonunda so
na erecek olan bu çok mühim faali
yetin gayesi Millet Meclisi için ye
ni bir İçtüzük tasarısı hazırlamak
tır. 

Fransada yeni parlamento meka
nizmasının yürürlüğe girmesi ortaya 
yepyeni' bazı meseleler çıkarmıştır. 
Bir defa, Kasım 1958 seçimleriyle 
kurulan meclisin, eski meclislere 
benzememesi ve siyasi keşmekeş i-
çinde yüzmemesi için bazı yeni tek
lifler ileri sürülmüştür. Fransız Mil
let Meclisinin toplantı salonu, bir 
yarım daire şeklinde inşa edilmiştir. 
Bu vaziyete göre, geçen dönemlerde
ki partiler, soldan sağa doğru Açılan 
bir yelpaze gibi sıralanmışlardı. Sol 
uca Komünistler, sağ uca da Pouja-
diste'ler oturmuştu. Aradaki partiler 
de. tuttukları doktrinin durumuna 
göre, bu iki uç arasında yer almış
lardı. Simdi, son seçimlerden sonra, 
partileri bu şekilde sıralamak biraz 
zorlaşmaktadır. Soldaki Komünist
ler seçim sistemi neticesinde çok 
azalınca, bütün partiler mümkün ol
duğu kadar solda gözükmek ve böy
lece muhafazakârlık, mürtecilik gibi 
etiketlerden sıyrılmak istemektedir
ler. Hattâ, ne derece sağcı (Olduğu 
hiç kimsenin meçhulü bulunmayan 
Radyo Bakanı Soustelle'in partisi 
bile, Cumhuriyetçi Halk Hareketinin 
soluna geçmek arzusundadır. 

Fransadaki siyasi hayatı, İngil-
teredeki gibi istikrarlı bir hâle ge
tirmek- istiyenler ise, bu gibi- pera
kende yer tartışmalarını bir tarafa 
bırakmak ve Millet Meclisine yepye
ni bir veçhe vermek istemektedirler. 
Hükümeti tutan partilerin bir tara
fa, muhalif partilerin de ayrı bir ta
rafa oturmaları teklif olunmaktadır. 
Fakat, İngilteredeki Avam Kama
rasının dört köşe şekilde İnşa edilmiş 
olması ve sadece karşılıklı iki tribü
nün bulunması sayesinde kolayca 
tatbik edilebilen bu usul, yarım da
ire tarzındaki bir salonda sayısız 
güçlükler doğurmaktadır. Meselâ, 
Sosyalist Partisi, "muhalefet" veya 
"iktidar" gibi kati kategoriler içine 
sokulmak istememekte ve nüanslı 
bir politika gütmeyi tasarlamakta
dır.' Üstelik, şimdi kurulmakta 
olan elektrikli rey verme sistemi 
de, böyle iki taraflı bir basit bölün
meyi hayli güçleştirecektir. 

Fransada eski ve yeni Meclisler 
Yelpazenin sağ kanadı... 
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Devam Cetveli 
A sker disiplinine alışmış olan De 

Gaulle'ün niyeti, Fransadaki par
lâmento çalışmalarına tam bir ciddi
yet getirmektir. De Gaulle'ü tutan 
partiler, geçen haftaki içtüzük ta
sarısı toplantılarında, eski meclis 
usullerini altüst edecek teklifler ileri 
sürmüşlerdir. 

Tekliflerden birine göre, Meclise 
devam mecburi hale getirilmelidir. 
Tıpkı devlet dairelerinde olduğu gi
bi, kapıya bir devam defteri konma
lı, her gelen milletvekilinin bunu im
zalaması mecburi tutulmalıdır. De
vamsızların ödeneklerinden yapıla
cak kesintiler, toplantı saatlerinde 
milletvekillerinin Boulogne Orma
nında gezintiye çıkmalarını, yahut 
garsoniyerlerinde sözde "seçmen ka
bulü" ile meşgul olmalarını önlemek 
için en emin çaredir! 

İçtüzükte yapılacak değişiklik
lerle ilgili " teklifler arasında, parti 
meclis grupları hakkında hükümler 
de yer almaktadır. Eskiden, "bir par
tinin meclis grubu bulundurabil-
mesi, daha doğrusu parlâmento 
gruplarına tanınan bazı imtiyazlar-. 
dan faydalanabilmesi için ondört 
milletvekili kâfi geliyordu. Şimdi bu 
sayı otuza çıkarılmaktadır. 

De Gaulle, milletvekillerini çalış
maya teşvik edecek tedbirleri alma
yı da ihmal etmemektedir. Toplantı 
saatleri dışındaki ferdi çalışmaların 
rahatça yapılabilmesi için, iki üç ki
şilik gruplara odalar tahsis edilecek, 
her iki üç milletvekiline bir sekreter 
verilecektir. Bu suretle, seçmenlerine 
eevap yetiştirmek, türlü yazışmaları 
yapabilmek ve aynı zamanda da 
meclis görüşmelerini takip etmek 
zorunda kalan milletvekilleri, hiç ol
mazsa, sekreterlik işleri bakımından 
biraz hafiflemiş olacaklardır. Fakat , 

Fransız milletinin huyunu bilenler, 
iki üç kişiye verilecek müşterek bir 
bayan sekreterin, parti ihtilâfların
dan çok daha ciddi bazı gönül ihti
lâflarına yol açmasından korkmak
tadırlar. De Gaulle'ün sıkı, disiplini 
sayesinde Meclisteki boks maçları 
sona erebilir ama, şimdi sıra Bou-
logne ormanındaki kıskançlık düel
lolarına gelmiştir. 

A. B. D. 
"Zenciler birbirine benzer" 

A merika Birleşik Devletlerinin 
güney eyaletlerinden Alabamada 

kurulan "Vatandaş Hakları Komis
yonu", çalışmalarına bu hafta da de
vam, etti. Montgomery şehrindeki 
büyük binalardan birinin dördüncü 
katında, insanlığın yüz karası ola
cak bazı hâdiseler anlatılmaktadır. 
Gecen hafta hep zenci şahitler din
lenmiştir. Sıra beyaz şahitlere gelin
ce, bunlardan sekizi Komisyon hu
zuruna çıkmayı bile reddetmişlerdir. 
Fakat bu red hareketi karşısında, 
Komisyon Başkanı John A. Hannah 
hiç soğukkanlılığını kaybetmemiş, 
soruşturma dosyasını olduğu gibi 
Adalet Bakanağına yollamıştır. Bu
nun üzerine Federal Hâkim Frank 
M. Johnson J r . dosyayı bir gecede 
okuyup kararını vermiştir. Sekiz şa
hitten altısının Komisyon huzuruna 
çıkmayı reddetmeyi icabettirecek 
hiçbir meşru mazeretleri yoktu ve 
gelmezlerse zorla getirilmeleri caiz
di. Bu haftanın sonunda, Vatandaş 
Hakları Komisyonu huzurunda zora
ki konuşan altı beyaz, şahitlikten 
kaçacak kadar zenci düşmanıydılar 
ve tab'i bunların verdikleri ifadeler
de zencileri haklı çıkarabilecek bir 
tek satıra bile rastlamak mümkün 
değildi. 

Halbuki bir hafta önce konuşan 
zenciler neler anlatmamışlardı ki.. 
En büyük şikâyetleri, kendilerini 
anayasa tarafından tanınan seçim 
hakkına, rağmen, bir türlü rey kul
lanmak imkânını ele geçirememiş 
olmalarıydı. Amerikada, insanı du
rup dururken kendiliğinden seçim 
kütüğüne kaydetmiyorlardı. Seçim
lerde rey kullanmak istiyenlerin, gi
dip kendilerini kütüğe kaydettirme
leri lâzım geliyordu. Tabii ne oluyor
sa, hep bu kayıt sırasında oluyordu. 
Seçmen kaydedebilmek için, her eya
let devleti değişik şartlar koymuştu. 
Güney eyaletlerinde beyazların -hem 
de zenci düşmanı beyazların- elinde 
bulunan idare makamları bu kayıt 
şartlarını o şekilde tertip etmişlerdi 
ki, değil okuma yazma bilse, ağzıy
la kuş tutsa bile, hiçbir zenciye seç
menlik hakkı tanınmıyordu. Mesele, 
ta onbeş ay önce Senatoya ve Temsil
ciler Meclisine aksetmiş ve Kongre, 
bu hâdiseleri soruşturmak üzere bir 
Federal Komisyon kurmuştu. Ame
rikanın eskiden beri kanayan yarası 
olan kuzey-güney çekişmesi yine pat
lak vermesin diye, komisyon âzalık-
ları da eşit şekilde paylaştırılmıştı: 
azalardan üçü kuzeyli, üçü de güney
liydi. 

"Kızım, senin cildin kara" 

Komisyon otuz yedi zenci şahit 
dinledi. Bunlardan biri de 21 ya

şında bir genç kızdı. Fidelia Joann 
Adams, Tuskcgee Enstitüsünde or
ganik kimya okuyordu. Zekâsı saye
sinde derslerinde büyük başarı gös
termiş Ve artık doktora derslerine 
devama başlamıştı. Fidelia, seçim
ler yaklaşırken kütüğe kaydolmağa 
gittiği .zaman, Önce kapıda bir hayli 
beklemek zorunda kalmış, kendisin
den sonra gelen beyazlara sırasını 
vermesi istenmişti. Sabırlı kız her-
şeyi sineye çekip, kayıt memurları-

Vatandaş Hakları Komisyonu bir zenciyi sorguya çekiyor 
Bir dokun bin ah dinle... 
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Beyazların nüfusu 

Zencilerin nüfusu 

K ü t ü ğ e kayıtlı beyaz 

. K ü t ü ğ e kayıtlı zenci 

Rey kullanan zenci 

Lowndes 

3214 

14804 

3206 

0 

0 

Macon 

4777 

25784 

8016 

1100 

968 

Wllcox 

4912 

1886* 

3183 

0 

0 

nın -daha doğrusu seçmenlik imti
hanı yapanların, önüne geldiği za
man, kendisinden Amerikan Anaya
sasının ikinci maddesini bir kağıda 
kopya etmesi istenmişti. İkinci mad
de, kitap sayfasıyla tam üç sayfa 
tutuyordu, fakat işin nereye varaca
ğını merak eden zenci kız. hiç sesini 
çıkarmayıp oturmuş, bütün dikkati
ni toplayarak, bir tek kelime olsun 
atlamadan kopya işini bitirmişti: 
Fakat sonunda Komisyon, yazısı 
çirkin diye Fidelia'nm seçmenlik 
hakkını reddetmişti! 

Zenci çiftçi Aaron Sellers de, ay
nı işi altı defa denemiş, altısında da 
kütüğe kaydedilmeden geri çevril
mişti. Hele Kenneth Leroy Breford 
adındaki 41 yaşında bir zenci rahi
bin başına gelenler daha komikti: 
Adamcağız bir iki üniversite bitir
miş ve daha önce New Jersey ve Ca-
lifornia eyaletlerinde reyini rahatça 
kullanmıştı. Fakat, Alabamaya ge
lince iş değişmişti. İmtihan heyeti, 
kendisinin seçmen olabileceğine ka
naat getirmemişti. -

Başka bir zenci kadıncağız da, 
iki arkadaşıyla birlikte kütüğe kay
dolmak için kayıt bürosuna gittiği 
zaman, kendilerini bir odaya almış
lar, içlerinden sadece birine anaya
sa hukukuyla ilgili sorular sormağa 
başlamışlardı. İş bununla kalsa yine 
iyi: üç kadından biri sorulan sorula
rı cevaplandıramayınca, öbürlerine 
de kapıyı göstermişler, "hadi gidip 
biraz daha okuyun da öyle gelini" 
demişlerdi. 

Kara kuşak 

A labama gibi eyaletlerin kuzey kı
sımlarında durum yine de nisbe-

ten iyiydi. Fakat Amerikanın bu böl
gesinin güneyinde öyle topraklar 
vardı ki, buralarda zencilerin en ba
sit vatandaşlık hakları bile reddedil
mekteydi. Meselâ, Alabama eyaleti
nin güneyindeki üç mıntaka hakkın
da verilen şu yukardaki rakkamlar, 
beyazları beyazlıklarından utandıra
cak kadar fecidir. 

Dünyanın başka yerlerinde de 
kütük oyunları görülmüştür. Ama, 
doğrusu bu kadarı da çok fazladır. 
Alabama eyaletinin Montgomery, 
şehrinde faaliyette bulunan komis
yon, , şimdi Amerikanın demokrasi 
geleneğine, sürülen bu kara lekeleri 
temizlemekle meşguldür. 

Abdülhamit El Saraç 
Nâsırın hangi kolu ? 

B. A. C. 
Kardeşliğin Arapçası 

irleşik Arap Cumhuriyetinin Su-
riye bölgesindeki İçişleri Bakanı 

Abdülhamid El Saraç, geçen hafta 
sonunda, büyük Mısır gazetesi El 
Ehrama hayli mühim bir beyanat • 
verdi. Beyanatı dikkatle inceliyenler, 
iki gövdeli cumhuriyetin geçirmekte 
olduğu sıkıntılar hakkında hayli en
teresan bazı ipuçları bulmakta ge
cikmediler. 

Abdülhamid El Saraç, Suriyeli 
Komünistlere hücum etmekteydi. İç
işleri Bakanına göre. Komünistler 
Birleşik Arap Cumhuriyeti idarecile
ri aleyhinde şayialar çıkarıyorlar, 

birliği para lamağa ve İki bölgeyi 
ayrı ayrı devletler haline getirmeğe 
çalışıyorlardı. Nasırın Suriyedeki 
sağ koluna göre, Mısırla Suriyenin 
birleşmesi komünistlerin işine gelme
mişti, çünkü Kahirenin kuvvetli oto
ritesi bunların gayrıkanunî usûllere 
başvurmalarım önlemiş, faaliyetleri
ni son derece güçleştirmişti. Nite
kim, daha bu beyanatın verilmesin* 
den iki gün önce, Birleşik Cumhu
riyetin Başkanı Nasır, Kahirede söy
lediği bir nutukta, her iki bölgedeki 
komünistlere şiddetle hücum etmiş, 
bunların ancak Batılı emperyalistle
re hizmet ettiklerini ileri sürmüştü. 

El Ehrama verilen beyanatı oku
yanlar, Suriyedeki son toprak re
formlarının da büyük güçlüklerle 
karşılaştığını öğrenmiş oldular. Ab-
dülhamid El Saraç, ıslahat hareket
lerinin nimetlerinden köylüyü mah
rum etmek için Komünistlerle mür
tecilerin elele verdiklerini söylemek
tedir. 

Beyanat, Suriyedeki iktisadî ha
yatta rastlanan sıkıntıları da açığa 
vurmaktaydı. Halk, iktisadi vaziyet
ten şikâyet etmeğe başlamıştır. İç
işleri Bakanı bu şikâyetleri de ko
münistlere yüklemektedir. Bunlar, 
halkı Mısırdan soğutmak için bütün 
yatırımların Kahireye aktığını, Su
riye parasıyla Nil üzerinde barajlar 
inşa edildiğini iddiaya başlamışlardır. 
El Saraç efendi böyle yalan yanlış 
haber ortaya atanlara da şiddetle hü
cum etmektedir. Hele, Suriyedeki ik
tisadî durumu tenkid edenlere verdi
ği cevap tam Tevfik İleri stilindedir: 
İçişleri Bakanı "bazıları iktisadî du
rumun kötülüğünden şikâyet ediyor
lar ama, unutuyorlar ki, biz iktidara 
geldiğimiz zaman Suriyede iktisat 
bile yoktu!" demektedir. 
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K A D I N 
Meslekler 

Diplomalı gazeteci 
1 0 Aralık 1958 Çarşamba akşamı 

genç bir kız, Bayezit meydanını, 
adeta bir kuş gibi uçarak geçti. Za
man zaman elindeki kurdele ile sa
rılı yuvarlanmış mukavva parçasına 
bakıyor, zaman zaman parmakları 
arasında onu sıkarak mevcudiyetim 
hissetmek istiyordu. O gün Üniver
sitenin merkez binasında. Gazeteci
lik Enstitüsünü bitiren 132 genç 
ilk defa törenle diplomalarını almış
lardı. Genç kız yazı hayatına atıl
mak isteyen diplomalı gazeteciler
den bir tanesiydi. Birçok güçlükle
rin kendisini beklediğini de bilmiyor 
değildi. Töreni açan Prof. Orhan 
Tuna, basın ilminin birçok memle
ketlerde, yüksek bir öğretim disipli
nine yol açtığını, memleketimizde de 
1950 senesinde kurulan Gazetecilik 
Enstitüsü sayesinde birgün mesleğin 
yalnızca ampirik olarak yürütülmek
ten vazgeçileceğini belirtmişti. Ens
titü bugün mezunlarına yüksek tah
sil derecesinde diploma veriyordu. 
Enstitünün birçok eksikleri tamam
landığı zaman, istikbalde bunun bir 
fakülte olarak inkişafı beklenebilirdi.' 
Bunlar elbette iyi havadislerdi ama 
işin pek güç tarafları da vardı. 
Prof. Tunadan sonra mezunlar na
mına konuşan Ergun Balkanın da 
belirttiği gibi diplomalı gazeteciler 
pek güçlükle iş buluyorlardı. Mezun
lar, Basın Yayın ye Turizm Bakan
lığının ve gazete sahiplerinin kendi
lerine bir tercih hakkı tanımalarını 
istiyorlardı. Genç kız bu hususta ar
kadaşları kadar bedbin değildi. Dip
lomanın faydalı, fakat yetersiz oldu
ğunu biliyordu. Gazetecilik Fakülte
lerinin mevcut bulunduğu memleket
lerde dahi çekirdekten yetişen gaze
tecilerin diğerlerini gölgede bıraktık
larını duymuştu. İstidatla bilgiyi bir-
leleştirmek, çalışmak, didinmek, se
bat etmek şarttı. Fakat mezunları 
bekleyen güçlük yalnız saha bulmak 
güçlüğü değildi. Otuzbeş senelik ün
lü bir gazeteci olan Burhan Felek, 
yazı yazarak hayatını kazanmanın. 
pek güç olduğunu belirtirken, gaze
tecinin herşeyden evvel bir idealist 
olması icap ettiğini söylemiş ve 
"kaleminizi mürekkebe yalnızca ha
kikatleri yazmak için batırınız" de
mişti. Buna muvazi olarak, genç kız 
başka şeyler' hatırladı: Hapisteki 
gazetecileri, Basın kanununu.. Gene 
kız ürperdi, ama kendisinin sırtına 
taş,- yığsalar hepsini kaldıracak ka
dar kuvvetli hissediyordu. Dolmuşa 
atladı ve istikbal-projeleri kurmağa 
başladı, İlk fırsatta tanınmış bir 
şahsiyetle mülakat yapmak istiyor
du.Mülakat deyince enstitüde gör
düğü ilk derslerden biri gözlerinde 
canlandı. Dikkatle defterine not alı
yordu ve kürsüdeki gazeteci,mülâ-
katlara ait dersini veriyordu. Çeşitli 
mülakatlar vardı ve hepsinde gaze-
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ünden güne hayât şartları, bu 
şartlara intibakı kolaylaştıran 

bilgilerin mevcudiyeti, milletleri, 
gün geçtikçe, okul dışı bir eğitim 
programının tatbikine götürmek
tedir. Genç çağlarda, çoğu zaman 
nazari olarak ve sırf not almak 
için edindiğimiz pratik bilgiler, 
bugün artık bizim için yeter de
ğildir Bunlardan vaktiyle yeter 
derecede faydalandığımızı - kabul 
etsek dahi, bu bilgilere hergün bir 
yenisi ilave olunurken eskilerle ye-
tinemiyeceğimiz aşikârdır. Vak
tiyle Halkevleri, bu yolda hayırlı 
bir adım atmışlardı. Benim yetiş
tiğim muhitte. Halkevi binasında 
Sık sık konferanslar verilir ve 
halk bugün sinema olarak kulla
nılan oldukça geniş bir salonu ko
laylıkla doldururdu. Tanınmış ya
zarlar, doktorlar, her sahada selâ-
hiyet sahibi kimseler, mühim mev
zuları ele alır Ve halka inerek, 
onun anlıyabileceği bir lisanla o-
nu aydınlatmaya çalışırlardı. 
Gençler, Halkevi binalarında spor 
gösterilerine gider, fikir tartışma
ları yaparlardı. Yaşlılar gene bu 
çatı altında toplanırlardı. Gene 
Halkevlerinin, lisan kursları gibi 
kültürel ve sosyal daha birçok fa
aliyetleri vardı. Halkevleri ma
lûm sebeplerle kapandı. Fakat ye
rine aynı şekilde faal bir teşkilât, 
maalesef kurulamadı. 

Halk Eğitimi mevzuunu eski 
Halkevleri gibi geniş teşkilâtla
rın ele alması mümkün olduğu 
gibi, bunu fikir kulüplerinin, der
neklerin yer yer ve ufaktan başlı-
yarak başarması da mümkündür. 
Çok mühim birçok mevzua git
meden, ev kadınını ilgilendiren Bir
kaç meseleyi ele , alalım. Çocuk 
terbiyesi bugün hepimiz için, için
den çıkılmaz bir problem olmuş
tur. Modern terbiye diyoruz, psi
koloji diyoruz, esasını bilemediği
miz için yüzümüze gözümüze bu
laştırıyoruz. Bugün annenin çocuk 
terbiyesi problemi yarının bir sos
yal memleket davasıdır. Küçüm
senemez. İlk bakışta bize pek ba
sit görünen, meselâ beslenme ve
ya giyim mevzuu da memleketin 
sağlık problemleri, hattâ ekono
misi ile ilgilidir. Bugün İlkokul
larda çocuklara bedava dağıtılan 

teci birçok kaidelere riayet etmek
le mükellefti. Genç kız çocukluktan 
beri birgün bir meşhur adamın kar
şısına çıkıp onun düşündüklerini öğ
renmek, gizli taraflarını keşfetmek; 
söylemek istemiyeceği şeyleri de 
söyletmek arzusunu beslerdi.; İşte 
şimdi biri çıkmış, kendisine bu işin 
sırrını öğretiyordu. Hem bu adam 

Jale CANDAN 

süt ve balık yağı hapları bir-
çok anneler tarafından minnetle 
değil şikâyetle karşılandığına çok 
defa şahit oldum. Halbuki Fran-
sada bir zamanlar sırf bu süt si
yaseti yüzünden anneler Men-
des-France'a oylarını verip onu 
iktidara getirmişlerdi. Anne ile 
Baba sütün faydalarını bilmezler
se, çocuklar sütü severler mi ? 
Bu gibi bilgisizlikler neticesinde 
ilkokul çağındaki çocukların yüz
de altmışında anemi görülmesini 
tabii karşılamak lazımdır.' 

Maalesef memleketimizde en 
güç başardığımız iş teşkilâtlanma 
işidir. Derneklerin umumiyetle 
başarıya ulaşmamalarının bir se
bebi de budur. İşte bu sebepledir 
ki, terbiyecilerimiz tarafından or
taya atılan bir fikir üzerinde 
durmak istiyorum. Elimizde mev
cut bir teşkilât var: Okul-Aile 
Birlikleri ve Okul dernekleri Bun
ları yepyeni bir yol ve İstikamet
te çalıştırmak mümkündür. O-
kul-Aile Birliklerinin vazifesi sa
dece iyi şiir ezberliyen çocukları 
sahneye çıkartmak olmamalıdır. 
Dernekler yalnız okulun muhtaç 
çocuğunun karnını doyurmakla 
iktifa etmemelidir. Bu yardıma 
muhtaç çocukların maddi ihtiyaç
ları yanımda birçok manevi ihti
yaçları da vardır. Çocukları giy-
dirirken ve yedirirken onların iz
zetinefislerini korumasını biliyor-
muyuz? Onlara hakikaten bu şe
kilde yardım ediyor muyuz? Yok-
sa istemeye alışan, aşağılık duy
gusunun fena neticelerine müpte
lâ, cemiyete faydasız insanlar' mı 
yetiştiriyoruz ? Dâva yâlnızca 
muhtaç çocuk dâvası değildir. 
Bugün müreffeh sınıfın çocukla
rı, tehlikelere en çok maruz ço
cuklardır. Okullarda sık sık kon
feranslar, hasbıhaller tertip ede
rek anne, baba ve öğretmeni muh
telif mevzularda aydınlatmak 
faydalı olacaktır. Okul-Aile Bir
likleri ve Okul dernekleri çalışma
larını bu İstikamete çevirdikleri 
takdirde meselelerin esasına in
mek yoluna gideceklerdir. Maddi 
yardımlar ancak manevi kıymet
lerle beraber yürütüldüğü zaman 
faydalı olur. Bilgisiz iyilik ise çok 
defa zararlı oluyor. 

dersini yalnızca kitaplardan vermi
yordu. Kürsüdeki gazeteci Cevat 
Fehmi Başkuttu. Cevat Fehmi dün
yaya ünlü 'bir piyes muhariri ve bir 
büyük gazetenin yazı işleri müdürü 
olarak, gelmemişti. Tıpkı 'bu meraklı 
genç kız gibi içinde yazı yazmak 
ateşi, görmek ve gördüğünü. ,söyle-
mek aşkı ile mülakatlar, havadisler, 
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peşinde koşmuş, bazan hâdiseleri is
tediği gibi yakalamış, bazan da fena 
halde yakalanmıştı. 

Dolmuş Babıâliden aşağıya iner
ken, genç kız iki sene zarfında gör
düğü "birçok dersleri daha hatırlıyor
du. Yalnız mülakat yapmasını öğ
renmemişti. Şimdi bütün bir gazete-
çilik tarihini ve tekniğini, rotatifin 
nasıl çalıştığını, punto hesaplarını, 
başlık atmasını biliyordu. Defter-
lerdeki notların yanında kafasında 
binbir tecrübenin hikâyesi vardı. 
Birçok ünlü gazeteci ona başarıları
nın anahtarını vermişlerdi. Genç kız 
düşüncelere dalmış giderken, dolmuş 
şoförü de yanındakilerle siyasi bir 
münakaşaya girişmişti. Genç kız 
birden daldığı düşüncelerden uzak
laştı, etrafı ile ilgilenmiye başladı. 
Annesi yanında olsa, "başkalarının 
işine burnunu sokma." derdi ama, iş
te bundan sonra onun işi, biraz da 
burnunu başkalarının işine sokmaktı. 
Hakikati bulmaya çalışacak ve bu
lunca onu göstermekte tereddüt et-
miyecekti. Düşmanı çok, fakat dost
ları o nisbette kıymetli olacaktı. 

Moda 
Chanel'in tavsiyesi 

ılbaşı da geldi geçti, ama birçok 
kadın gene gafil avlandı. Ani bir 

davet karşısında ne giyeceğini bile-
miyen ve bu yüzden daveti reddede-
rek kocalarını kızdıran kadınların 
miktarı pek çoktur. İşte meşhur ka
dın terzisi ve Parisin en şık kadınla
rından biri olan Chanel, bu kadınla
ra hiçbir zaman modası geçmiyecek 
bir abiye tayyör tavsiye etmektedir. 
Chanel'in abiye tayyörü, düz siyah 
kadifeden yapılmıştır. Dört dikişli 
düz ve dar bir eteği truvakar kollu 
dümdüz,, yakasız küçük bir ceketi 
vardır. Ceket önden düğmeli değil
dir. Yalnız yaka kısmı bir kopça ile 

Chanel'in tayyörü 
Parasından ne haber 

birleştirilmekte, ceket açık durmak
tadır. Böylece ceketin "bluzu ile eş, 
beyaz saten astarı görülmektedir. 
Chanel bu yakasız tayyörü çok zen
gin, birkaç sıralı bir kolye ile süsle
mektedir. Tayyörün kumaşından si-
yah kadife bir bere de kadife takı
mı tamamlamakta ve böylece takım, 
ağır bir gündüz kıyafeti de olmakta
dır. Chanel'e göre, böyle bir tayyör 
her kadının gardrobunun bir temel 
kıyafeti olmalıdır. Daha az abiye 
giyinmesini seven kadınlar, aynı 
tayyörü yünlüden, hattâ jerseden 
yaptırabilirler. Yalnız, pırıltılı astar 
ve aynı kumaştan küçük şık bir abi
ye bluz şarttır. . 

Okuyucu mektupları 

Cevat Fehmi genç bir gazeteciye diplomasını veriyor 
Bir Hilton yolcusu daha 

D. P. Genel Başkanına hayret et
memek elden gelmiyor. 

D. P. Genel Başkanı şayet teb
dili kıyafet ederek tarafsız ve hât
tâ. D. P. li topluluklar arasında 
nutuklarını radyodan dinleseydi, 
kıracağı radyoların tamir parasını 
ödemek için, son olarak temin edi
len milyonlarca doların kâfi gelmi-
yeceğine kanaat getirir ve devlet 
radyosunu D. P. hizmetinde kul
lanmaya ilelebet "Paydos" derdi. 

Turgut Sürsal - Ankara 

Tekzip hakkında 

M ecmuanızın 232 nci sayısındaki 
radyo bakanı Server Somun-

cuoğlunun tekzibi doğrusu hayli 
enteresandı. Ta Miss Betty Adams'-
ın telgrafı.. Bravo hanım kıza.. 
Memleketimizde kısa bir müddet 
kalmasına rağmen basınımızın ha
lini nasıl da öğrenivermiş.. Cici 
Betty Adama bir daha Türklyeye 
gelirse, vatan sathında geziye çı
karmalı., öyle ya, ha Miss Betty 
Adams'ın telgrafı, ha su veya bu 
Demokrat büyüğün nutku... 

Yener Bandakçıoğlu - Bolu 

Politikacikur hakkında 

İ ktidar bakanlarından biri Rize-
de konuşurken bir harabe ha

linde C. H. P. den devraldıkları 
vatanın, geceli' gündüzlü çalışarak 
kalkınmasını sağlarlarken, " bir 
takım müstebit kafalı, sandalya 
düşkünü Muhalifler, yaptığımız ve 
yapacağımız işleri çekemiyerek, 
şahsiyatla uğraşıp başarılarımızı 
felce uğratmak istiyorlar" demiş.. 

Bu memlekette millet bayırına 
yapılan ve yapılacak işlerin plânlı, 
programlı olarak yapıldığı takdir
de istisnasız herkesin takdirini ka
zanacağı şüphesizdir. 

Atatürk "En tesirli idare vası
tası örnek olanaktır" der. Sayın 
bakan, "Muhalefet şahsiyetle uğ
raşıyor" deyince aklıma şu fıkra 
geldi: . 

Vaktiyle- İstanbulda, kendinden 
geçmiş sarhoşları çarşı efendileri 
arkası küfeli ham'malların sırtına 
yükleyip evlerine' gönderirlermis.. 
Bir gün aynı şekilde küfeyle eve 
gönderilen bir sarhoş, yalpalıyarak 
o duvar senin, bu duvar benim di-
yerek evine dönen bir başka sar
hoşu göstererek" Sarhoşa bakın, 
sarhoşa!" diye bağırmış.. 

Bu fıkradan sonra sayın bakana 
su ; atasözünü' - de hatırlatayım; 
Camdan evde. oturan başkasının 
evine taş atmaz. 

Cemal Aydın -İçel 
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C E M İ Y E T 

Yücâlman Atabeyoğlu 
Sıra kimde ? 

Tokar 

28, 29, 30 uncu günleri Cumhuriyet 
gazetesi için kolay kolay hatırlardan 
silinmecek tarihler haline gelmiş
tir. Zira o üç gün, ağırbaşlı gazete-
nin bekârları için tam manasıyla 
bir yaparak dökümü mevsimi olmuş
tur. 28 Aralıkta genç fıkra yazarı 
Feyyaz Tokar, 29 Aralıkta nükte-
dan yazı işleri müdür muavini Cem 
Atabeyoğlu, 30 Aralıkta da Spor 
servisinin bel kemiği Abdülkadir 
Yücelman bekârlıga. veda ettiler ve 
parlak vaadlerde bulunmamasına 
rağmen 1959 'a saadet içinde girdiler. 

' Sefa Kılıçoğlundan sonra Türki-
yede en muhteşem otmobile sahip 
gazeteci Feyyaz Toker, Bebekteki 
eşşiz Sadıkoglu Yalısında yapılan ef-
sanevi viskili nişan töreninden son
ra, gayet sade bir merasimle Berna 
Sadıkoğlu ile nikahlandı. Nikâh me-
memuluğunu, Belediye Başkanı Kemal 
Aygün deruhte etti. Nikâh, merasi-
minin sadeliğini bozan yegâne hu
sus, pek cüzi olan davetlilere ikram 
edilen şekerlerin kabının saf gümüş
ten olmasıydı. Tokarlar düğünlerini 

yılbaşında gene sade bir şekilde ya
pacaklar. 

Çilekeş Cem Atabeyoğlu, İzmirli 
güzel Gülerle Liman' Lokantasında 
yapılan bir düğünle hayatını birleş- • 
tirdi. Atabeyoğlu çiftli İzmirde ni-
şanlanmışlardı. Gazetedeki arkadaş
ları. Cem ile birlikte çeltikleri evli
lik hazırlıkları sıkıntılarını Liman 
Lokantasında bol bol gidermek im
kanını elde ettiler. 

Sessiz sedasız, fakat pek zeki 
olan Abdülkadir Yücelman ise, şîrîn 
ve cana yakın Nerminle Beyoğlu ev-
lendirme Dairesinde nikahlandı. On
lar da düğünlerini ilerde e yapmayı 
tasarlıyorlar. 

Şimdi Cumhuriyetçiler,dünya 
evine girme sırasının, eskilerden be-
kar kalan Vasfiye Özkoçak ile Kay
han Sağlamere geldiğini söylüyorlar. 

baş gecenin en iyi dans eden erke
ği seçildi. Rock and Roil dansında 

pek; çok alkış toplayan kış bekârı
nın İspanyol damının kavelyesi, bir 
ara Çelikbaşın omuzuna dokunarak: 
"Beyefendi, müsaade ederseniz bi
raz da biz dans etsek" demekten 
kendini alamadı. ' 

beşlik Asyalının söylediğine göre bu 
yakınlarda bir Türk genci bir krali
çe ile evlenecekmiş. Münhal kraliçe-
ler listesini gözden geçiren bekarlar 
merak içinde kaldılar. 

A nadolu Ajansının bir çikolata ka-
dar tatlı Umum Müdürü Şerif 

Arzık evine Hula-Hoop çenberi al
mış. Anlaşılan sevimli umum müdür 
bundan böyle Hula-Hoop çevirecek. 
Haydi hayırlısı! 

A nkaradaki Amerik'an personelinin 
maaşlarında ani bir indirim ya-
pıldı. Buna karşılık artan hayat pa
halılığı karsısında Amerikalılardan 
maaş alan Türk personelinin maaş-
larına yüzde yirmibeş nisbetinde 
zam yapıldı. İki kararın aynı anda 
takbikebaşlanması karşısında Türkiye-
deki Amerikalılar pek. şaşmıs ola
caklar ki Noel münasebetiyle verilen 
partilerde hep bu işten bahsettiler., 

A ylardan beri ilk defa, bîr D. P. 
kongresinde Basına hücum edil-

medi. Bu haftanın başında Beykoz-
da. Akbaba D. P. ocağının açılışı sı
rasında konuşan Beykoz İlçe Başka-
nı Selâhattin Genç her ne kaıdar -D. 
P. li'lerin mutadı vechiyle basına 
tarizlerde bulunduysa da. malûmu 
ilâm etmekten de kendini alamadı, 
"Basın bizi sevmiyor?' dedi. Selâhat-
tin Gençe göre basını kırmamak lâ-
zımdır Hatta icap ederse "basını baş
ta taşımak" lâzımdır. Bu sözleri du
yan gazeteciler kendi kendilerinle 
"vaz geçtik başta taşınmaktan, ama 
müsaade etseler de ayaklarmnızın üs-
tünde şöyle canımızın çektiği her 
yere yürüyebilsek'' demekten kendi-
lerini alamadılar. 
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R A D Y O 
Programlar 

Yılbaşı eğlencesi 

G eçen hafta salı ve Cuma günle
ri öğleden sonra, İstanbul Rad-

yoevinin, bir zamanlar radyonun 
halk önünde hazırlanan "On be ş Gün
de Bir" veya "Bilgi Yarışı" prog
ramları için temsil salonu olarak 
kullanılan büyük stüdyosu gene, gü
len, eğlenen, alkışlıyan seyircilerle 
doluydu. Ne olmuştu ? Radyo stüd
yolarında halk önünde program ha
zırlanmasını yasak eden emir, geri 
mi' alınmıştı ? Bilindiği gibi bundan 
birkaç ay önce Basın Yayın Umum 
Müdürlüğünden radyo müdürlükleri
ne gönderilen bir emirle, radyoevi 
stüdyolarına seyirci alınması' yasak 
edilmişti. Bu hareketin resmi bir i-
zahı yoktu. Yarı resmi izahı ise, 
stüdyoların halk önünde program 
hazırlanmasına müsait olmadığı yo
lundaydı. Bunca senedir bu işe el
verişli olmadığı kimsenin aklına gel-
miyen stüdyoların birdenbire niçin 
halka kapatıldığını aynı sıralarda 
verilen bir başka emir pek güzel i-
zah ediyordu: Radyoevlerinde çalı
şan memurları ziyaret etmek isti-
yenler yahut radyoevlerine işi olan
lar artık o zamana kadar olduğu gi
bi ellerini kollarını sallıya sallıya 
kapıdan içeri giremiyeceklerdi. Ka
pıdaki müracaat bürosuna başvurup 
isimlerim, adreslerini kaydettirmek, 
görecekleri şahsın adını vermek, bu 
bilgilerin kaydedildiği fişle birlikte 
ziyaret edecekleri memurun yânına 
Çıkmak; fişi ona imzalatmak, gider
ken de bu imzalı fişi kapıdaki me
mura teslim etmek zorundaydılar. 
Artık radyoevine girmekle askeri 
sırların muhafaza edildiği bir bina
ya girmek arasında pek büyük bir 
fark kalmamış gibiydi. Stüdyolara 
seyirci kabulünün yasak edilmesi ü-
zerine, halk önünde hazırlanan prog
ramlar ya radyo arşivlerinde mev
cut malzemeden faydalanarak devam 
ettirilmiş, ya da bu programların 
radyo binaları dışındaki salonlarda 
yapılmasına başlanmıştı. 

Fakat işte, geçen hafta İstanbul 
radyosunun büyük stüdyosunda ge
ne, birkaç ay önceye kadar olduğu 
gibi, seyirciler vardı. Vardı ama bi
raz dikkatli biri seyircileri bir bir 
gözden geçirirse, bunların kim oldu
ğunu tanımıya çalışırsa, halk önün
de program yapma yasağının kaldı
rılmamış olduğunu, veya radyoevi 
müdürünün bir emre karşı gelme ce
saretini göstermediğini anlamakta 
hiç de güçlük çekmezdi. 

İstanbul radyosunun yılbaşı ge
cesi için hazırladığı programı, tıpkı 
dışardan gelmiş seyirciler gibi. kah
kahalarla; alkışlarla takip "edenler, 
radyoevi memurlarından, radyo sen
foni orkestrası üyelerinden ve prog
rama katılan oyuncu ve müzikçiler-
d e n başkaları d e ğ i l d i . 
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Seyirci rolündekiler 
İ stanbul radyosunun program şefi 

Faruk Yener, yılbaşı programını 
hazırlama zamanı gelip çattığı za
man kara kara düşünmiye başla
mıştı. Bu programın, yılbaşı gece
sinin havasına yakışır şekilde, cüm
büşlü, coşkun, patırtılı gürültülü, 
alkışlı, kahkahalı olması lâzımdı. 
Bu neşe havasını ancak halk sağlı-
yabilirdi. Programa katılacak oyun
cu ve müzikçilerin numaralarını boş, 
soğuk bir stüdyoda geride kaydedip 
numara aralarına arşivde bulunan 
alkış ve gürültü seslerini eklemek, 
hiç de istenen o eğlenti havasını 
sağlamıya yetmezdi. Öyleyse ne yap
malıydı ? Yapılacak şey ancak, stüd
yoyu "zararsız" olduğu' bilinen şa
hıslarla doldurmaktı. Programın ha
zırlanmasına saat beşte, yani iş sa-

Erdem Buri 
Danışıklı döğüş!. 

atinin hemen bitiminde başlanacağı
na göre hademelere kadar bütün 
radyo personeli seyirci rolü oynamak 
üzere seferber edilebilirdi. Ama rad
yo personeli, salonu doldurmıya' yet
mezdi. Başka birilerini daha bulmak 
gerekiyordu. Meselâ, Cemal Reşit 
Reyden ve radyo senfoni orkestrası
nın üyelerinden, boş koltuklara yer
leşmeleri rica edilebilirdi. Aynı şey, 
programa katılan oyuncu ve müzik-
çilerden de istenebilir, sıralarını sav
dıktan sonra gitmeyip, seyirci gibi 
bir koltuğa oturup temsili takip et
meleri ve gördüklerinden çok hoş
lanan bir seyircinin yaptığı hareket
leri yapmaları, çıkardığı sesleri çı
karmaları sağlanabilirdi. 

Kendilerine, ister, istemez, seyirci 
rolü verilen, b u . şahısların bu rol 

her ne kadar pek güç değilse de-
gerç'ek bir seyirci gibi hareket et
melerini sağlama vazifesi de, prog-
ramın takdimcisi Erdem Buriye dü
şüyordu. Yani Erdem Buri, bir ba
kıma rejisörlük vazifesi de görmüş 
olacak, karşısındakilere gerçek bir 
seyirci gibi nasıl hareket edileceğini 
öğretecekti. 

"Durumu biliyorsunuz" . 
ejisör Buri, figüranlarının isten-
diği gibi vazife görmelerini sağ

lamakta büyük başarı gösterdi. 
Prop-ramı açmak için sahneye çık'? 
tığında dudaklarında müstehzi bir 
tebessüm vardı. Normal şartlar al
tında "gerçek" seyirciler karşısında 
yapılması gereken, fakat malûm ve 
mahut sebepler yüzünden seyirci 
tavrı takınma lüzumunu hisseden bir 
topluluk karşısında cereyan, edecek 
olan bir programın "güleriz ağlana
cak halimine" deyimim aksettiren' 
bu müstehzi tebessümle açılması pek 
uygun kaçıyordu. 

Buri, seyircilerine hitapla "du
rumu biliyorsunuz'' diye başladı. E-
vet! Herkes, diskotek memurları, fi-
lârmoni orkestrası üyeleri, hademe
ler, Şehir Tiyatrosu oyuncuları, mü-
zikçiler, güldürücü Celâl Şahin -he
le, yalnız radyoda değil, çalıştığı 
başka yerlerde de, siyasi espriler 
yapmaması gerektiği kendisine bil
dirilen Celâl Şahin-, hattâ Aziz Bas-
macı. herkes durumu çok iyi biliyor-' 
du. Malûmun bir daha ilân edilme
sine ne lüzum vardı? 

"Durumu biliyorsunuz" dedi Er-
dem Buri. "Programın, salon sanki 
seyircilerle doluymuş sribi, canlı, eğ-
lenceli bir hava içinde geçmesi lâ
zım. Hepinizin yardımına güveniyp-' 
ruz. Hareketsiz, cansız durmayınız* 
Programa katılınız. Gülünüz, alkış-

' layınız, isterseniz bağırınız. Yılbaşı 
gecesi bir eğlence yerine gitmiş de 
çok eğleniyorrmış gibi hareket ede
niz. İçinizden pekliği gibi davranı-
nız. Eğleniyormuş, seyrettiklerinizi 
duyduklarınızı beğeniyormuş gibi 
hareket ediniz." 

Figüran seyircilerin. içinden öyle 
büyük bir keyif içinde olmak gel-
miyordu ama, hepsi programın ba
şarısı ve aranan havayı kazanması 
için ellerinden geleni yaptılar, iste-
nen gürültüyü çıkardılar. Arada bir 
sıkılanlar usul usul yerlerinden kal-
kıp kapıya doğru seyirttiklerinde 
Buri hemen müdahale ediyor "Ne o-
lur birkaç dakika daha bekleyin! 
Az kaldı, bitiyor" gibi sözlerle sa
lonun boşalmasını önlüyordu. 

Gerçekten, programın seyirciyi 
büyük keyifler verecek tarafı yoktu. 
İstanbul radyosunun yılbaşı progra
mı,aslında. Onbeş Günde Bir prog-
ramlarının bir çeşit tekrarından baş-
ka birşey değildi. Aynı sıralama ay
nı simalar, aynı espriler, hep o. Er
meni. Yahudi taklitleri, aynı orkest-
ralar. ayni şarkıcılar... Farklı olan. 
seyircilerdi. Ama, yılbaşı gecesi rad
yo antenleri, gülen, eğlenen, alkışl-
yan insanların sesini yayabildiler 
ya! Maksat hasıl olmuş sayılırdı. 

R 
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S İ N E M A 
Filimcilik 

letin sadece zenginlerle yaşıyamıya-
cağını unutacak kadar:.." Bu sözle
ri, geçen yılın Venedik Festivalinde 
rejisör Rolf Thiele, "Das Maedsc-
hen Rosemorie - Rosemarie" adlı 
filminin gösterilmesinden sonra söy-
lemiştir. "Rosemarie"' nin anlatmak 
istediği de budur. Almanya ilk dün
ya savaşından mağlûp çıktığı vakit 
uzun zaman belini doğrultamamıs, 
iktisadi sıkıntılar, enflâsyon, işsiz
lik, sefalet, siyasi çatışmalar ve hiç 
bir vakit unutulmayan mağlûbiyet 
duygusu Almanları manen ve mad
deten çökertmişti. Bunun akisleri 
1918 den sonraki birçok Alman fil
minde yer alıyordu. Almanya İkin
ci Dünya Savaşından da mağlûp 
çıkmıştır. Fakat,, bu sefer" Almanya,' 
herkesin "mucize" adını verdiği bir 
kalkınma ile, Thiele'nin kısacık an
lattığı gibi "zengin, hem çok zengin" 
bir duruma geçmiştir. Bu yeni, "zen
gin" Almanyayı kuranlar, ilk Dün
ya Savaşından yıllar sonra Hitleri 
iktidar mevkiine getirenler gibi, se
ne sanayicilerdir. Zengin Almanya-
nın mânevi yapısı ise, fakir Alman-
yanınkinden pek farklı değildir. Ay
nı ahlâkı bozukluklar, bu sefer zen
gin dekorlar içinde, cereyan etmek
tedir. 1957'nin sonlarına doğru pat
lak veren Rosemarie hâdiseleri, bir-

çokları tarafından, bu durumu açığa 
vuran bir misal olarak kabul edil
mektedir. 
Siyah Mercedes'li kadın 

1 Kasım 1957 de, 24 yaşındaki Ro-
semarie Nistrıbitt, Frankfurttaki 

lüks bir apartmandaki dairesinde 
kendi çorabiyle boğulmuş olarak bu
lundu. Son derece güzel bir kadın o-
lan Rosemarie'nin mesleği, Frank
t telefon rehberine bakılırsa 
"manken" likti. Ama aslında, Batı 
Almanyanın en pahalı fahişesiydi. 
O "mevkie" gelinceye kadar da, Zo-
lanın İkinci İmparatorluk devrinde 
canlandırdığı "Nana" nınkine benzer 
bir yoldan geçmişti. "Nana" nın, Zo-
lanın bîr önceki romanı "Assomoir" 
da çizdiği karanlık, sefil, sarhoşlar 
ve fahişelerle dolu çevrede yetiştiği 
yaşlarda, Rosemarie de, Niedermen-
ding'te Fransız işgal kuvvetlerinden 
askerlerle düşüp Kalkıyordu. Bir a-
ra, kısa bir müddet Niedermending 
hapishanesinde yattı. Hapisten çı
kınca Frankfurta gitti, bir barda 
çalışmağa başladı. Burada biriktir
diği paralarla önce bir "Ford Tau-
nus". sonra siyah bir "Mercedes 190 
S L " aldı. Otomobile düşkün olduğun. 
dan değil, Sadece mesleğini daha 
yüksek bir seviyede icra etmek is
tediğinden. Siyah Mercedes'iyle 
Frankfurtun büyük caddelerinde ge
ziyor, en lüks otellerinin'önünde park 
yapıyor, zengin bir sanayici ile kar
şılaştığı vakit de arabasının bozul
duğunu bahane ederek ahbap olu
yordu. Ücreti yüksekti. Aynı iş için 
başkaları 20 mark alırken, Rosema

rie'nin ücreti bin markı, aşıyordu. 
Üstelik hediyelere boğulmağa başla
mıştı. Dairesi İran halıları ile döşe
li, gardrobu elbiselerle doluydu. Ba
tı Almanyanın' en zengin sanayici-
leri, en nüfuzlu politikacıları arasın
da bir "Rosemarie salgını" başlamış
tı. Frankfurta yolu düşen sanayici
lerden hiçbiri Rosemarie ile buluş
madan geçmiyordu. 

Rosemarie, İkinci İmparatorluk 
devrinde değil, Adenauer Almanya-
sında yaşadığı için, Nananın aklın
dan bile geçirmediği medenî vasıta
lardan faydalanıyordu. Bunlar ara
sında bir de ses alma makinası var
dı. Rosemarie'nin vakitsiz ölümüne 
de bu makina sebep oldu. Zira Ro
semarie'nin tuhaf bir merakı vardı, 
düşüp kalktığı adamların en mah
rem itiraflarını banda alıyordu. Baş
langıçta fazla ehemmiyet verilmiyen 
bu hâdise, Rosemarie'nin band ko
leksiyonu zenginleşince bazılarını 
düşündürmeğe başladı. Sonra Al
manyanın en tanınmış sanayicileri 
ve siyasileri birden paniğe kapadı
lar. 

1 Kasım 1957 de polis, ölü bulu
nan Rosemarie'nin dairesinde araş
tırma yaptığı vakit, kadının mücev
herlerinden en pahalı eşyalarına 
kadar herşeyi yerli yerinde duruyor
du. Dairede yalnız birşey eksikt: 
Rosemarie'nin band koleksiyonu.,,* 
Polis- tahkikatı son derece gizli ce
reyan etti, fakat gazeteciler mesele
yi ele almışlardı. Rosemarie'nin bü
tün tanıdıkları sorguya çekiliyordu. 
Frankfurt polis merkezinin önü, Ba
tı Almanyanın dört bir yanından ge
len en lüks otomobillerle dolup taşı
yordu. Rosemarie Nistribitt vakası. 

N. Tiller ile P. Van Eyck "Rosemarie,,de 
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Yeni "Nana" 

«A 
lmanya bugün çok zengindir, 
o kadar zengindir ki. bir mil-
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SİNEMA 

Hakiki Rosemarie 
Tehlikeli alâkalar 

tıpkı İtalyadaki Wilma Montesi hâ
disesi gibi, bir cemiyetin hasta yö
nü ortaya koyan bir mesele ola
rak gazetelerde ele alındı; fakat 
Montesi hâdisesinden daha çok e-
hemmiyetle... Zira Rosemarie vaka
sı, Montesi hâdisesi gibi sadece İtal
yan aristokrasisinden ibaret dar bir 
çerçeveyi değil, Almanyanın geniş 
sanayi ve iş adamları muhitini alâ
kalandırıyordu. 

Beyaz perdedeki Rosemarie 

osemarie vakasının patlak ver-
mesi üzerine, Alman yazarı 

Erick Kuby, bunu, savaş sonrası 
Almanyasınm durumunu aydınlatan 
tipik bir örnek olarak ele aldı. Re
jisör Rolf Thiele, Kuby'nin hazırla
dığı senaryoyu enteresan buldu ve 
"Das Maedschen Rosemarie" yi çe
virmeğe koyuldu. Film, bazı değiş
tirmelerle birlikte gerçek Rosema
rie'nin hayatını ana hatlariyle ver
mektedir. Filmdeki" Rosemarie'yi, 
1951 Avusturya güzellik kraliçesi 
Nadja Tiller canlandırmaktadır. 
Filmdeki Rosemarie, iki erkek arka
daşı ile -Mario Adorf, Jo Herbst-
soökak şarkıcısı olarak işe baslar. 
Sonra lüks otellerin "bekleme salon
larında mesleğe girmek ister, fakat 
'otelin kapıcısı tarafından dışarı atı-
lır. Mercedes otomobili sayesinde 
zenğin bir Fransizla -Peter Van 
Eyck- tanışır, onun vasıtasiyle 
soyeteye girer. Daha sonra, Rose-
marie'n'in elindeki banda alınmış iti
raflardan dolayı endişeye düşen, sa
nayiciler, aralarında bir toplantı 
yapar ve kurtulma çareleri araştı
rırlar. Eski âşıklarını toplu olarak 
gören Rosemarie, öldürülmek endi
şesine kapılır ve dairesine kapanır. 

Filmin sonunda Rosemarie öldürül-
üğü vakit, eski arkadaşları iki sar-
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kıcı kızın hayatını hikâye eden acık
lı şarkılar söyler ve piyasaya yeni 
bir 'Rosemarie hazırlarlar. 

Thiele'nin filmi, bütün Almanya
ı heyecanlandıran, meşgul eden bu 
hâdiseyi "istismar" eden bir eser 
değildir. Bir cemiyetin hasta yönü
nü, sinemanın imkânlarından usta
lıkla faydalanarak ortaya koyan va
satın üstünde bir filmdir. Arada bir, 
savaş sonrası Alman "ekpression-
nishi" inin tesirleri görülmekle bir
likte, film umumiyetle, dokümanter 
filmlerin canlı, meseleleri doğrudan 
doğruya ortaya koyan üslûbunu ta
şımaktadır. Bu arada, bugünkü Ba
tı Almanyadaki yaşayış da, tam 
mânasiyle gerçekçi bir görüşle can
landırılmaktadır. 
Film ve siyaset 
D as Maedschen Rosemarie'nin 

çevrilmesi, tıpkı Rosemarie'nin 

öldürülmesi kadar heyecan ve endi
şe yaratmışlar, önce -hususi yollar
dan prodüktör Ve rejisör üzerine 
baskı yapılmıştır. Hattâ Daimler -
Benz fabrikası, hakiki Rosemarie'
nin "alâmet-i farika" sı olan siyah 
spor "Mercedes 100 S L " nin filmde 
kullanılmasına müsaade etmemiştir. 
Film piyasaya çıktığı vakit, Bava-
ria- ve Rhinelând- bölgesindeki sine-
macılar filmi oynatmak istememiş
lerdir. Bundan üç dört ay önce "Ro-
semarie" Venedik Festivalinde gös
terilmek üzere seçildiği vakit iş 
resmiyete döküldü. Batı Almanya 
Dışişleri Bakanlığı durumu protesto 
etti. Fakat buna rağmen "Das Ma
edschen Rosemarie" Venedik "Festi
valinde oynatıldı ve üstelik İtalyan 
Sinema Tenkidçilerinin armağanım 
kazandı. 

Belediye Sinemaları Lâzım 
stanbul Belediyesi tiyatro işle-
tir, opera binası yaptırır, bir 

Spor ve Sergi' Sarayı vardır; yaz 
geldi mi en büyük parkı Bahar ve 
Çiçek Bayramı için ayırır v.s... 
Sinema için ne yapar? Sadece, eğ
lence resminin sağladığı büyük bir 
gelir kaynağı olarak meşgul olur. 
Elinde İstanbulun iki büyük salo
nu vardır, bunu önce yıllar' yılı 
hususi ellere bırakarak sadece ki
rasından faydalanır. Sonra nere
den eser bilinmez, sinemaları ti
yatro binasına çevireceğim diye, 
kapılarına birer kilit vurur ve iki 
üç yıl kapalı tutar, milyonluk şeh
ri en büyük iki salondan mahrum 
bırakır. Binanın, tiyatroya elve
rişli olmadığı anlaşılınca da vaz
geçip bu sefer salonları tamamiy-
le elden çıkarır, hususi ellere sa
tir. 

Halbuki gerek İstanbulun ge
rekse nüfusu en kalabalık dört 
beş vilâyetimizin Belediyesi, çok 
değil ikişer üçer sinema salonu 
isletseler, sinemacılığımızın ek
siklerinden birçoğu bir çırpıda 
halledilmiş olurdu. Sinemacıları
mız, öteden beri yerli filmleri si
nema salonlarında geçirememek-
ten mi şikayet ediyorlar, belediye 
sinemaları bunlara öncelikle yor 
verebilir. Sinema salonları veya 
ithalatçılar, seyircinin tutmıyaca-
ğını sandıkları, ticari bakımdan 
karlı görmedikleri filmleri kenar 
sinemalara mı atıyorlar, belediye 
sinemaları bunları programlarının 
en mutena yerine koyar. Sinema
nın en iyi eserleri ithalâtçı şirket
lerin depolarında mı uyuyor, Be
lediye sinemaları bunlardan mey
dana getireceği bir programla, 
"sanat sinemaları", "özel sinema
lar" vazifesini görür; sinema der-

nekleri meydana getirmek istiyen-
ler salon bulmakta güçlük mü çe
kiyorlar, Belediye sinemaları ban
lara azami kolaylığı gösterebilir
ler; sinema sanatının yayılmasını, 
tutunmasını istiyen liselilerin, ü-
niversitelilerin işlerini kolaylaştı
rırlar; hususi ellerdeki sinemalar-
da artık mânası kalmıyan "ucuz 
halk matineleri" ni yemden can-
landırabilir, Belediye sinemacıla-
ruı zam isteklerinin haklı olup ol
madığını bizzat tecrübe ederek 
anlar, zammı gerekli bulduğu va
kit de kendi sinemalarında muay
yen bir nispet dahilinde tenzilâtlı 
tarife tatbik ederek bir çeşit "be
lediye tanzim sineması" vazifesi 
görebilir; ithalâtçıların kötü film
leri ısrarla getirmeleri karşısında 
gerekirse birkaç belediye müşte
reken film ithal ederek bu sine
malarda oynatabilir, böylelikle ay
nı zamanda ithalciler ve salon sa
hipleri karşısında sanat bakımın
dan da tanzim edici bir rol oyna
yabilir; memleketimizde ihmal e-
dilmiş olan dokümanter, çocuk 
filmleri sahalarında da kendine dü
şen vazifeyi yerine getirebilir. Bü
tün bunlar için büyük masrafa, 
büyük teşkilata ihtiyaç da yoktur. 
Bütün lazım olan, film seçecek, 
program düzenliyecek sinemadan 
anlar bir heyetten ibarettir. Sine
mayı bütün aydınların, bu arada 
sinema tenkidçilerinin bu işte Be
lediyelere tam mânasiyle yardım-' 
cı olacaklarından şüphe edilemez. 
Büyük belediyelerin elindeki bir 
iki salon... Bunlar, sağlıyacacı ge
lirden, sinema sahasındaki büyük-
faydalardan başka Belediyenin hal
ka karşı yerine getirmeğe mecbur 
olduğu hizmeti de gerçekleştire
cektir. 
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ile Toplar Pasajından içeri girdi. 
Karşısına çıkan kapıcıya; "Gelen 
giden var mı?" diye sordu. Kapıcı: 
"İki üç kişi geldi beyim" diye ce
vap verdi. "Yukardalar". Orta yaş
lı adam ellerini memnuniyetle oğuş-
turdu ve merdivenlere doğru yürü
dü. Bu is olacaktı, biliyordu. İş a-
dımı atmaya bağlıydı. Bu güne ka
dar nedendir bilinmez, daima kenar
da unutulan gençlerin ilgisi çekilir
se tohum atılmış olacaktı. İşte to
numu da o atmıştı. Bütün üyelere 
haber göndermiş, gerekli kanuni for
maliteleri yerine getirmiş, üstelik 
derneğin isminden bile habersiz genç 
aktörleri üye yapmanın yolunu bul
muş ve onların ilgisini çekmişti. 
Toplantıda yeni bir yönetim kurulu 
seçecekler, yeni bir tüzük hazırlıya-
caklar ve yeni kararlara varacak
lardı. Bu arada belki kendisim ke
nara itmek ihtimalleri bile mevcut
tu. Ama ne zararı vardı. Bu sen, 
ben dâvası değildi ki. İş bir kere to
humu atmaktı. Varsın ağacı daha 
yeniler, daha gençler, daha güçlüler 
sulasın. Bu gün artık onların ener-
jisi belki de ellisini geçmiş birinden 
daha uzun süreli, daha faydan olur
du. Tohum mu demişti; yok, yanlış 
söylüyordu. O, bir aşı yapıyordu. 
Bunu başka türlü söylemek haksız
lık olurdu. Tutmuş. bir fidanın, ku
rumaya başladığını, meyve vermez 
olduğunu görünce aşılamıştı. Tohu
mu başkaları atmıştı. Bir ara ne tat
 hayallere kapılmışlardı. Hattâ bu
na hayal bile denemezdi. İstedikleri 
noktaya âdeta elle tutulacak kadar 
yaklaşmışlardı. Sonra sen ben kav
gası, nemelâzımcılık her şeyi berbat 
etmiş, sonunda kendilerini yine baş
ladıkları noktada bulmuşlardı. Buna 
başladıkları nokta bile denemezdi. 
Ama şimdi, yine başlangıç, nokta
sında, eskisinden daha ümitli, es
kisinden daha kuvvetli idiler. İşi be
nimseyip ele almak cesaretini gös-
terenler 25-30 yaş arasındaki genç
lerdi. Türk Sahne Sanatkârları Der
neği kurulmuştu. Gayesine her gün 
bir adım daha yaklaşarak yaşaya
caktı. 
Hayalden hakikate 

O rta yaşlı adam isminin çağırıl
dığını duyunca hayallerinden 

sıyrıldı, "Buyrun Haldun Bey". 
«— Hoş geldin Kemal Sahir". 
*— Merhaba Tunç! Vay Kara-

okçu, merhaba Kaptan". 
"— Epeyce de hanım arkadaşı

mız varmış yahu!.. Şöyle içeri buy
run. Gel bakalım Tevhit Hepgüler 
nerede? Başlayabiliriz değil mi?" 

Karaca, Tiyatrosunun kırmızı kol
tuklarının hemen hemen yansım dol
durmuş arkadaşlarının arasından 

sahnenin önüne doğru yürüdü. Tam 
sahnenin önünde bir an durdu; "Ar
kadaşlar" dedi, "Hepiniz hoş geldi
niz. Eski yönetim kurulu adına bir 
kongre başkam seçmenizi rica edi
yorum. Hayırlı kararlarınız derneği-
miz ve mesleğimizin kurtuluşu ola
caktır. Ben kongre başkam olarak 
Ofluoğlunu teklif ediyorum, kabul 
sizden". 

Hâdisenin neticesi için ilk davra
nış insana, kuvvetli bir tahmin im
kânı verir. Karar ittifakla verildi. 
Ofluoğlu kongre başkanı seçildi. 
Sonra dertler başladı. En yaşlısı 
kalktı eski yönetim kurullarının be
ceriksizliğinden şikâyet etti. Bir 
genci fırladı, aman usulsüzlük yap-

Muammer Karaca. 
Eski dost düşman olmaz! 

mayalım dedi. Biri "Tüzüğün tâdili 
gerektir" diye bağırdı. Bir hanım 
mesleğin haysiyeti korunmalıdır de
di. Genci de ihtiyarı da türlü yol
lardan aynı noktada birleşiyorlardı. 
Mesleğin şerefi korunmalıdır! 

Bir sürü insan tiyatro adı altın
da Anadoluda at oynatmaktadır. Za
bıtayı ilgilendirecek olaylara sebe
biyet vermedikleri müddetçe de kim
seye hesap vermek zorunda değildir-
ler. Halkın gözünde Tiyatrocu, ka
dın oynatan, göbek atan ve alatur
ka bir kaç şarkı söyleyen insan de
mektir. Attık, metne sadık bir oyun
dan vaz geçtik, tuluat bile yapılmı
yor. Tiyatro yalnız göbek olmuştur. 
Bunların düzene sokulması gerektir. 
Bu da. birbirlerini sevmeleri, küçük 
görmemeleri, sen ben dâvalarını bir 
yana itmekle olur. İşte kongre... 
Böyle bir toplantıya senelerdir has

ret kalınmıştır. Bu havayı gençler, 
getirmişlerdir. Onlar kültürleri ve 
enerjileri ile bu mesleği kurtaracak 
ve lâyık olduğu mevkie yükseltecek
lerdir. 

"Onlar kültürleri ve enerjileri 1-
le bu mesleği kurtaracak..." derken 
yaşlı tuluatçı gözyaşlarını tutamıya-
cak kadar heyecanlanıyor ve genç 
meslekdaşlarına, otuz yıl kahve kö
şelerinde oynayan kendilerinin artık 
bu sefaletten kurtarılmaları İçin ri
ca ediyordu. Bu zor iş nasıl olacak
tı? Zeki Alpan, "tuluatçı arkadaş
larımız gelsin Derneğin nezaretinde 
çalışsınlar. Onlara piyes ve rejisör 
verelim, sermaye temin edelim. 
Hazırlandıktan, Derneğin yüzünü 
kara çıkarmıyacak duruma geldik
ten sonra turneye çıksınlar" diye 
makul bir yol gösterdi. Orta yaşlı, 
itinalı giyinmiş adam -Muammer 
Karaca-, "ayda bir iki pazartesi ge
cesini rahat rahat onlara tahsis ede-
bileğime huzurunuzda söz veriyo
rum" dedi. 

Bir genç; kimlik kartı hazırlan
masını teklif etti. Kimlik kartı ol
mayan özel tiyatrolarda çalışamasın 
dedi. 

Yapılacak işlerin çok olduğu ve 
bu işlerin güçlüğünde hepsi birleş
tiler. Ama bütün güçlükleri yene
cek 1 - 2 sene içinde kurtuluş yolu
nu bulacaklardı. Çünkü artık birleş
mişlerdi. 

Dertler döküldükten sonra, yö
netim kurulu üyeleri seçildi. Seçim 
gençlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu 
na en çok sevinenler yaşlılar, mes
leğin bütün mihnetini omuzlarında 
taşımış tuluatçılardı. 

O akşam Muammer Karaca, her 
zamankinden başka bir oyun Çıkar
dı. Esprileri daha çok tutuyor, hal
ka daha sempatik görünüyordu. Zi
ra içinde iyi iş yapmış, kurumaya 
yüz tutan bir ağacı ölümden kur
tarmış olmanın huzuru vardı. Bu i-
se, politikanın sisli, o insana uyku
larını zehir eden havasına hiç ben
zemiyordu. 

Ankara 
"Duvarların Ötesi" 

evlet Tiyatrosunun başına geçen 
Cüneyt Gökçerin, Türkiyedeki ti

yatro dâvasının önemini kavradığı 
artık anlaşılmıştır. Gerçi gene reper-
tuvar konusundaki düzensizlik sürüp 
gitmektedir, ama Ankaradaki dört 
sahneye getirilen tiyatro anlayışı, 
başkentteki birçok tiyatro severi 
sevindirmektedir. Bu anlayışın yeni 
bir belirtisi de, Küçük Tiyatroda 
sahneye konan yerli bir oyun olmuş
tur. Bu oyun Turgut Özakmanın 
"Duvarların ötesi" adlı oyunudur, 

Turgut Özakmanın bu yeni oyu
nunun sahneye konuşunun uzun bir 
hikâyesi vardır. Genç yazar, oyunu-
nu Devlet Tiyatrosu Edebi Heyetine 
16 kuruşluk, pulla teslim etmiş,so-
nucu beklemiye başlamıştı. Uzun bir 
zaman geçtiği halde karar kendisi
ne bir türlü bildirilmedi: "Duvarla-
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tın ötesi" hasıraltı edilmişti.. Niha
yet Devlet Tiyatrosunda iktidar, İk
tidarın eliyle değişti ve bu arada 
16 kuruşluk pulla oyunu teslim al
mış olan zat da tiyatrodan elini e-
tegini çekti. . 

Teni Umum Müdür yerli oyun 
dâvasını benimsemişti. Özakmanın 
oyununu daha önce okuduğu için bi
liyordu, fakat bu piyesi tiyatroda 
bulmak da bir türlü mümkün olmu
yordu. Sonunda, yazarın elindeki 
nüsha bir kere daha Edebi Heyete 
sevkedildi ve "Duvarların Ötesi" 
böylece bu mevsiminin ikinci yerli 
oyunu olarak seçildi. 

İşte bu bakımdan "Duvarların 
ötesi", sahneye çıkışını Cüneyt 
Gökçere borçludur.' Bu davranışı ile 
de Gökçer. Devlet Tiyatrosunun yer
li oyunlara burun kıvırdığı hakkın
daki kanaati iyice sarsmıştır. 
Dört Mahkûmun Hikâyesi 

urgut Özakman son oyununda, 
şimdiye kadar birçok yazarca 

işlenen bir meseleyi ele almıştır. 
Suçda cemiyet mi yoksa fert mi 
mesuldür meselesini işliyen yazar, o-
yununu "mesul cemiyettir" netice-
s i y l e bitirmektedir. 

' Hapishaneden kaçan dört mah
kûm, yakalanacaklarını anlayınca, 
yolda rastladıkları bir genç kazı te
nin alarak bir zeytin deposuna giz
lenirler. Polisler depoyu iyice sar
mışlardır. Mahkûmlar kız sayesinde 
kaçma yollarım ararlar, fakat bu sı
rada kızın verem okluğunu öğrenir
ler. Kız ölürse kendi hayatları da 
tehlikeye girecektir. 

, Vali dışarı çıkmaları için ile. gün
lük bir müddet verir. Aksi hakle kı
zı feda edeceklerdir. Bu arada mah
kûmların cemiyete olan kinleri ya

vaş yavaş hafifler, belki de mahke
meler onları tekrar dinliyecek, hak
larında verilen idam hükmünü kal
dıracaktır. Bu düşünceyle teslim ol
mayı kararlaştırırlar, dışarı çıkar
lar. Fakat bilinmiyen bir sebeple po
lisler tarafından öldürülürler. 

Turgut Özakman mevzuu, dışar-
da kendilerini ölümün beklediği, oy
sa yaşamak istiyen dört insanın ha
yatları için çabalamaları yönünden 
yakalamak istemiştir. Böylece, oyun, 
daha ilk anda basit bir heyecan hi
kayesinden kurtulup psikolojik bir 
alana intikal etmektedir. Yazarın 
zaman zaman dört mahkûmu çatış
tırma şekli bu meylini açıkça orta
ya koymaktadır. Ayrıca dışardan is
tenen esvaplar, yiyecekler, içkilerin 
gelmesi karşısında ayrı ayrı göste
rilen tepkiler ve bütün oyun boyun
ca sık sık bu temin kullanılması ile 
oyunda daha çok psikolojik tutum 
ağır basar gibi görünmektedir. 

Bununla birlikte Özakman, Dev
let Tiyatrosu dergisinde de açıkça 
söylediği gibi, oyununa daha çok 
sosyolojik bir görüş getirmek iste
miş, bunun için de cemiyet - fert ca-
tışmasiyle ilgili birçok motifi oyu
nuna sokmuştur. Başlangıçta sosyo
lojik görünüşüyle gelişen oyun daha 
sonra yavaş yavaş psikolojik plâna 
aktarılmaktadır. Oyunun sonunda 
ise yazarın görüşü ağır basmakta 
ve dünyanın hiçbir yerinde görülmi-
yecek bir şekilde dört mahkûmun 
sorgusuz sualsiz kurşun yağmuruna 
tutulmalariyle perde kapanmakta
dır. 

Veremli Bir Kız 

zakmanın en büyük hatası, oyu
nuna veremli bir kız sokmuş ol-Ö 

"Duvarların ötesi"nin dört kahramanı 
Şu veremli kız da olmasaydı... 

maşıdır. Bu motifin pek alaturka ol
ması bir yana, mevzuun akışı içindi 
de kandırıcılıktan uzak kalmaktadır. 
Kız, dört mahkûmun yaşamaları i-
çin bir teminattır. Bu teminatın bir
denbire ortaya çıkan bir verem has
talığı ile yok olması ihtimali, oyun 
içinde son derece zayıf kalmaktadır. 

Bununla beraber Özakman bu 
dördüncü piyesiyle artık iyiden iyi
ye hümanizme dönmüş bir yazar o* 
larak görünmüştür. Piyesinde kul
landığı kişiler belli bir cemiyetin ki
şileri olarak değil de, herhangi bir 
cemiyetin kişisi olarak karşılanabi
lir. Böylelikle Özakman diyalogları
nı rahatça kurmakta, bu arada ma
hallî olmanın kazandıracağı bir ta
kım teferruat zenginliklerinden ka
çınmaktadır. 

Özakmanın "Duvarların Ötesi" 
nde gösterdiği ustalık, düşüncesini 
ifade etmekteki ustalığı değildir. Ö-
zakmanı yerli oyun yazarları ara
sında üst duruma çıkaran, kişileri-
ni çizerken ve diyaloglarım düzen
lerken gösterdiği ustalıktır. 

Sahnedeki Oyun 

yunu Ziya Demirel sahneye koy-
muştur. Demirel yerli oyun ya

zarlarına büyük bir saygısı olduğu
nu açıkça göstermektedir. Bu say-
giyle, sahnelerin üzerine incelikle 
eğilmiştir. Tempo sahneleri ise De
mirelin bütün hünerim gösterdiği 
sahnelerdir. 

Mahkûmların Reisini oynayan 
Yıldırım Önalın büyük bir oyuncu
luk kaabiliyeti olduğu bir kere 
daha anlaşılmıştır. Ne var ki. Önalın 
artık iyiden iyiye sesini, kaybetmiye 
başladığı da açıkça görülmektedir. 
Bilhassa bağırdığı sahnelerdeki sesi, 
bakışı ve hareketiyle hükmeden bir 
insana yakışmamaktadır. 

Sahtekâr rolünda Tekin Akman-
soyun, radyo skeçlerinde klişeleşmiş 
bir oyuncu olduğu düşünülünce, de
ğişik bir kompozisyon çıkardığı söy
lenebilir. Bacaksızda Yalın Tolga 
çabuk heyecanlanan, kan dâvası güt
müş bir delikanlı olarak biraz ro
mantizme kaçar görünmektedir. 

İhtiyar rolünde İlyas Avcı bir 
tek kelime konuşmadığı halde bir 
dilsizin ölüm karşısındaki bütün ol-
günlüğünü canlandırmaktadır. Genç 
Kız rolünde Meral Gözendor ile Dok
tor rolünde Ziya Demirelin oyuncu
ların . en başarısızları oldukları söy
lenebilir. Mamafih, bunun sebebini 
yazarın bu karakterleri gereği gibi 
işleyememiş olmasına vermek müm
kündür. 

Ziya Demirdin kurduğu takım 
oyunu ve yazarın seyircisini her an 
ayakta tutabilecek güçteki diyalog
ları, Küçük Tiyatroda dört başı ma
mur bir temsilin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. 

ÂKİS. 3 OCAK 1959 31 

T 

O 

pe
cy

a



M U S İ K İ 
Besteciler 

Yurt dışında Türk eserleri 
urt dışında çalınmış dört tane 
Türk eseri son haftalarda, İs

tanbul radyosunun "Haftanın Mü
zik Sohbeti" ve "Günümüzün Beste
cileri" programlarında, dinleyicüere 
sunuldu. Bu çeşit programlar, bir 
müsteşarın celallenmesi yüzünden 
musiki yayınları kuşa çevrilmiş o-
lan Ankara radyosundan artık pek 
beklenemezdi. Çalınan bir parçayı 
beğenmediği için telefona karılıp 
radyoevinde karşısına çıkan memu
ru iyice haşlıyan ve bu hareketiyle, 
Ski yıldır ileri gelen batı radyolarıy-
la kıyaslanabilecek bir kültür yayı
nma girişmiş olan Ankara radyosu
nun -musiki yayınları bakımından-
bir gece içinde birkaç yıl geriye dön
mesine sebebiyet veren müsteşar be
in gafı yalnız İstanbul ve Ankara 
gazete ve dergilerinde değil, batı ba
sınında bile bahis mevzuu edilmiş, 
"Skandal" kelimesinin kullanıldığı 
haber metinlerinde okuyuculara bil 
dirilmişti. Bu durumda. Türkiye rad
yolarından musiki dinlemek istiyen-
ler, Ankara radyosundan tamamen 
ümidi kesmişlerdir. Şimdilik ancak 
İstanbul radyosu, arada sırada, din
lenebilir musiki yayınları yapmak
tadır. Yalnız, bu radyomun sesini İs
tanbul civarından Ötelere duyura
madığından, başta Ankara ve İzmir 
olmak üzere, Anadolunun büyük kü
çük bütün şehir ve kasabalarındaki 
-sayıları az bile olsa- batı musikisi 
dinleyicileri, bu ihtiyaçlarını ancak 
yabancı istasyonlara başvurarak gi
derme zorunda kalmışlardır. 

İstanbul radyosunun dinlettiği 
dört Türk eserinden ikisi, Cemal 
Reşit Reye aitti. Bunlardan biri 
"Colloque instrumental", yani "Çal
gıların Sohbeti", öbürü de "Fatih" 
adım taşıyordu. "Fatih" senfontk 
şiirinde besteci, Sultan İkinci Meh-
medin bir portresini çiziyor, İstan-
bulun Türkler tarafından fethini an
latıyordu. Program aras ında Saptığı 
bir konuşmada besteci, eserini, bir 
senfoniymiş intihamı verecek şekil
de tanıtmıştı: Dört bölümü olduğu
nu söylüyordu; birincisinde iki zıt 
tem vardı; bunlardan biri savaşçı 
Fatihi, öbürü de şair Fatihi temsil 
ediyordu; sanki, klâsik senfonilerin 
ilk bölümüne biçimini veren sonat 
kalıbının İki temi. Eserin geri ka
lan bölümlerinin anlatılışı da, sen
foni tarifinin ana çizgilerine uyu
yordu. İkinci bölüm, bir adagio idi; 
burada da konu, Fatihin savaştan 
önce Tanrıdan zafer niyaz etmesiydi. 
Üçüncü, beklenebileceği gibi, bir 
schcrzo'ydu: Fetih savaşı başlamış-
tı. Nihayet finalde, zaferin kazanıl-
ması ve Türklerin İstanbul surların
dan içeri girişi tasvir ediliyordu. 
Gerçekten, eserin savaşçı Fatihi 
temsiİ eden ilk temi karakteri olan 

güçlü bir tem-, bir senfoninin, hem 
de uzun, büyük nisbetli, yaygın bir 
senfoninin başlamış olduğunu düşün
dürüyordu. Ne var ki kısa bir za
man sonra bestecinin senfoni biçimi, 
senfoni büyümesi, senfoni düşünce-
si içinde Olmadığı anlaşılıyordu. Za
ten bu kısa zaman, eserin yarısı de
mekti. Bestecinin seçtiği konu -hem 
musiki dışı konu, yani İstanbulun 
fethi olayı; hem de "müzikal" ko
nu- farklı bir yapıyı, elde ettiğin
den başka bir kuruluşu gerektiri
yordu. Bunun bir senfoni kuruluşu 
olması şart değildi. Fakat herhalde 
netice, daha büyük bir eserden alın-
mış bölümlerin tutarsız bir şekilde 
ardarda sıralanmasından daha baş
ka birşey olmalıydı. 

kiyedeki ilk icrası da birbuçuk ay 
kadar önce Ankarada, Robert Law-
rence idaresinde Cumhurbaşkanlığı 
Orkestrası tarafından yapılmıştı. 
Cemal Reşit Reyin kendi orkestrası 
-İstanbul Şehir Orkestrası- henüz bu 
eseri çalmış değildi. 

"Fatih" te Richard Strauss ile 
Arthur Honegger'i hatırlatan Cemal 
Reşit Rey, "Colloque instrumental" 
da işe, Albert Roussel, Bohuslav 
Martinu, Jacques Ibert yolunda 
Fransızvari bir musiki yazmıştı. E-
ser, "Fatih" e kıyasla -belki de mu
siki dışı endişeleri olmadığı için. da
da bir bütünü olan, daha bir derli 
toplu musikiydi. Dört solo çalgı 
(flüt, ârp ve iki korno) ve yaylı 

sazlar orkestrası için yazılmış olan 
"Colloque" ilk ve son bölümlerinde 
hafif, canlı, neşeli, bunlara, kıyasla 
daha uzun süreli olan orta bölümün-
deyse sakin, duygulu, düşünceliydi. 

Cemal Reşit Bey Oskar Danon'la, 
Her telden... 

Fransada Mehter musikisi 

atih" senfonik şiiri, bütününde, 
dinleyiciye asla, sağlam yapılı 

bir eserin verdiği tatmin olma duy
gusunu vermiyordu ama, eserin par
ça parça, yer yer büyük, bir tesir 
gücü taşıdığı da inkâr edilemezdi. 
Bunlarla arasında, savaşı tasvir e-
den scherzo'da yer alan Mehter mu
sikisi stilizasyonu vardı. Besteci bu
rada, nefes ve vurma çalgılarından 
ustaca faydalanarak, bilhassa hiç
bir bayağılığa kaçmadan, dinleyici
yi heyecanlandırabilme başarısına 
erişmişti. 

İstanbul radyosunun yayınladığı 
kayıtta "Fatih"i, besteci idaresinde 
Fransız Radyosu Millî Orkestrası 
çalıyordu. Kayıt geçen yaz yapılmış, 
eser daha sonra* Brüksel Sergisinde-
ki Türk gününde verilen konserde 
gene besteci idaresinde Colonne or-

kestrası tarafından çalınmıştı. Tür-

Bilhassa bu eseri, Cemal Reşit Re
yini bir nesil Türk bestecilerinin 
-'Türk Beşleri" denen neslin- en ol
gun, en Avrupalı, en önemli üyesi 
sayılabileceğini düşündürüyordu. -
İngilizce Yunus Emre 

urt dışında çalınan eserlerden 
biri de, Adnan Saygunun meş

hur "Yunus Emre" oratoryosudur. 
Saygunun yıllardır beslediği bir ha
yal nihayet, gerçekleşmiş, oratoryo 
New York'ta," Leopold Stokovski gi
bi bir şef idaresinde çalınmıştır. Yıl
lardır Basın Yayın Umum Müdürlü
ğü ve New Yorktaki Türk Haber
ler Bürosu, bu konserin verilmesi i-
çin. malûm kırtasi metodlar dahilin
de, çalışıp durmuşlardır. New York'-
la Ankara arasında notalar gidip 
gelmiş, kimi kaybolmuş sonra bulun-
muş. mektuplar tezkereler yazılmış, 
mesele halledilmiş gibi görünürken 
herşey birden suya düşmüş, yazış
ma çizisme yeniden başlamıştır, Ni-
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hayet yılan hikâyesi sona ermiş, 
Yunus Emre" oratoryosu. Kasım a-
yının son haftasında New York'ta 
Birleşmiş Milletler binasının toplan
tı salonunda, Leopold Stokovski ida
resinde Symphony of the Air -bir 
Zamanlar Toscanini'nin idare ettiği 
NBC Senfoni Orkestrası-, New 
York Potsdam Devlet Üniversitesi-
nin Crane Korosu ve dört seçicin 
solist tarafından büyük bir başarıy
la icra ' edilmiştir. Orta Doğu mu
sikisine ayrılmış bu programda bir 
de, Lübnanlı besteci Anis Fuleihan'-
ın kısa bir eseri vardı. Tabiatiyle 
programın büyük kısmını, bir saati 
aşan süresiyle "Yunus Emre" kap
lıyordu. Salonda besteci Saygım da 
hazırdı. İcranın ses kayıtları derhal. 
Birleşmiş Milletler tarafından İstan
bul Radyosuna gönderildi ve radyo 
da iki üç gün içinde bu önemli ola
yı dinleyicilerine sundu. Yunus Em
re metinlerinin İngilizce söylenmesi
ni Türk dinleyicilerin kulakları gerçi 
yadırgıyordu. Fakat koronun olsun, 
solistlerin olsun duygulu, anlayışlı 
tegannisinde, söyledikleri kelimele
ri anlamış olmalarının tesiri büyük
tü. 

Bir oniki ton eseri 

merikada çalınan -ve İstanbul 
Radyosunun "Günümüzün Bes-

tecileri" programında yayınlanan-
bir başka eser, İlhan Usmanbaşm 
Keman ve Piyano için Dört Etüdü
dür. 1953 - 58 yılları arasında ya
zılmış bu dört parça, Usmanbaşan 
her bakımdan dizisel düzende çalış
tığı ilk eserdir. Besteci burada, on
iki nota dizisi yanında, ritm, nüans, 
irtifa gibi unsurlarda da önceden 
tesbit edilmiş diziler dahilinde çalış
mıştır. Kemancı Max Polikoff ile 
piyanist Lionel Nowak'ın çaldığı 
dört etüd arasında bilhassa, tama
men tek ses yazısının kullanıldığı, 
fakat tek bir çizginin keman ve pi
yanoya bölünmeni suretiyle çok ses 
intibaının verildiği ikinci etüd dik
kati çekmektedir. 
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S P O R 
Kulüpler 

"Beşiktaşta şehrayin" 

B eşiktaş karakolu mu? Efendim 
ben Beşiktaş Kulübü Umumi 

Kâtibi Şekip Okçu. Şu anda kulübün 
içini doldurmuş olan bazı taraftar
lar hâdise çıkarmak istemektedir
ler. Hayatımızı tehlikede hissettiği
mizden yardımınızı rica ediyoruz". 

Şekip Okçu, telefonu kapattıktan 
sonra titreyen dudaklarına bir siga
ra sıkıştırırken dumanla dolmuş o
dada bulunan arkadaşlarına, "Şimdi 
geleceklermiş" dedi-. 

Geçen hafta cuma akşama Aka-
retlerdeki Beşiktaş binası hakikaten 
görülecek bir halde idi. Beşiktaş Ku
lübü şimdiye kadar bu derece kala
balığı sinesinde toplamamıştı. Her 
'kafadan bir ses çıkıyordu. Her cüm
lenin sonunda bir küfür sıralanıyor, 
bazan da -sanki bir futbol maçı sey-
rediliyormuş gibi- hep bir ağızdan 
"yuh" çekiliyordu. Gerçi bu hareket
leri Beşiktaşın son mağlubiyetiyle il
giliydi ama, esasında gürültülerin 
başka gayeler güttüğü bir hakikatti. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü son za
manlarda, iç huzurunu tamamen 
kaybetmiş, bir siyasi parti . haline 
gelmişti. Kulübün menfaatleri bir 
yana bırakılmış', kulüp şahısların mü
badele meydanı haline getirilmişti. 
Mevcut idare heyetine muhalif olan
lar bir yana, idare heyeti bile ikiye 
ayrılmıştı. İşte gecen cuma günü 
cereyan eden son hâdiseler sırf bu 
bitmek bilmeyen ihtilâfın tezahürü 
idi. Besiktasta, Nuri Togaydan sonra 
•kulüp başkanı olan Enver Kaya da 
bir anda başkanlık sandalyesinden 
kayarak sözü geçmiyen bir âza ha
line gelivermişti. Enver Kaya lalet
tayin bir adam; olmuş olsa sesini çı
karmaz ve kimin haklı, kimin hak
sız olduğunun meydana çıkması için 
yapılacak kongreyi, 'beklerdi. Ama 
Kayanın durumu başka idi. O, her-
şeyden önce bir milletvekili idi. Son
ra büyüklerinin gözüne girmeyi, da
ha doğrusu gözden düşmemeyi o ka
dar arzuluyordu ki, bu bakımdan ne 
pahasına olursa olsun kaybettiği 
baskanlık sandalyesini yine ele ge
çirmeliydi. Dunun içinse, kolay yol 
Beşiktaş muhitinde sık sık maç bi
leti vererek doyurduğu kimseleri i
dare heyeti aleyhine kışkırtmaktı. 
Kayanın bu taktiği tuttu. Muhitin 
bazı namlıları bir anda Kayanın et
rafında toplanıverdiler. İlk fırsattan 
faydalanmak gerekiyordu. 

İşte, geçtiğimiz haftanın sonun
da idare heyetinin anlaşabilen altı 
'Azası toplantıya başladıkları zaman 
önce bir tehdit mektubu aldılar, son
ra da kulüp binasının kendilerini 
istemiyenlerle dolu olduğunu farket-
tiler. Şayet polis yetişme şeydi ne o
lurdu kestirilemez. Ama polisler ye-
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tişip çıkacak muhtemel hâdiseyi ön
lerken idare heyeti üyeleri kilitlen
dikleri odada büyük bir hakikati de 
öğrendiler. Duyardaki kalabalık hep 
bir ağızdan, Enver Kayanın lehinde 

tezahürat yapıyordu. Demek ki bu 
kalabalık, Beşiktaşın kurtulması i
çin değil, bir senelik milletvekilinin 
istikbali için. toplanıp bağırşıyordu. 

Tek çıkar yol 

K ulübün menfaati için her türlü 
fedakârlığı yapmaya kararlı- o

lan idare heyetinin altı âzası bu acı 
hakikatle burun buruna geldikten 
sonra kongreye gitmenin en uygun 
hal çaresi olacağına karar verdiler. 
Ama bu hususu karar altına almak 
için yaptıkları ertesi günkü toplan
tı, kulüp binasında olmadı. Zira kor
kuyorlardı. Nerde ise sokakta bile 
muhafızla dolaşmaları gerekecekti. 

Toplantıda ilk iş olarak Enver 
Kayanın durumu görüşüldü. Onu bu, 
hareketlerinden vaz geçirmek gere
kiyordu. Fakat bu iş nasıl yapılacak
tı? Altı kişi bunu düşünürken çeşit
li fikirler ortaya atıldı ama netice
de de bir hal şekli bulundu. Toplan
tı sona erdiği zaman hepsi neşeli 
idiler. Çünkü formül bulunmuştu, 
İstanbulun bir senelik milletvekili 
Başbakana şikâyet edilecekti! Öyle 
ya madem ki hükümetin başı Be-
şiktaşın Fahri Başkanı idi; o hal
de Beşiktaş camiasını bu çıkmazdan 
kurtarmalıydı! Altı idareciye göre, 
Beşiktaş Kulübü Madrid seyahatinin 
hesabını hâlâ verememiş bir millet
vekilinden artık kurtulmuştu. Tabii 
Başbakan emrederse!.. 

Basketbol 
Madein Türkey 

1958 yılının son cumartesi gecesi, 
Spor ve Sergi Sarayından çıkan

lar durgun ve keyifsizdiler. Türk 
basketbol millî takımı yenilmiş- ve 
Dörtlü Turnuvayı sonuncu olarak-bi-
tirmişti. Yenilmek o kadar kötü bir 
şey değildi ama, insana kendisinden 
çok zayıf bir rakibe mağlûp olmak 
acı geliyordu. 

Türk takımı Azerbeycan ile P o -
lonyaya nasıl ve netten yenilmişti? 

Son birkaç sene zarfında Türk 
basketbolünün inkişaf ettiği bir ha

kikattir. Girilen turnuvalarda kü-
çümsenmiyecek başarılar sağlanmış
tır. O halde gecen cumartesi nasıl ol
muş da zayıf rakipler önünde varlık 
gösterilememiştir ? Başarısızlığın se
bebi gayet açıktır. Basketbol artık İs
tanbul da unutulmaya başlanmıştır. 
Basketbol, koskoca İstanbulda sade
ce Spor ve Sergi Sarayında oynanıp 
seyredilebilmektedir. Fakat burası 
da, beş aydan beri sporculara yasak 
edilmiştir. Beş aydan beri Spor ve 
Sergi Sarayı, kalkınan Türkiyenîn 
Sanayi Sergisi halinde idi.' Ne acı
dır" ki. Beden Terbiyesinin malı olan 
bir spor sahasından bizzat beden ter
biyeciler istifade edememişlerdir. 
Böyle olunca da, Türk basketbolün
den ilerleme beklemek elbette ki dü
şünülemez. Herhalde Bizim bazı bü
yüklerimizin davranışına bakılırsa 
"Made in Turkey", baskelbolden da
ha önemlidir. Ama çakı ile kazınma* 
dığı müddetçe! 

AKİS, 3 OCAK 1959 
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