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K e n d i A r a m ı z d a 
Sevgili AKİS Okuyucuları, 

u hafta Atillâ Bartınlıoğlu bir seyahatten pek keyifli döndü. Dev-
let ve Hükümet Başkanı Cemal Gürseli takiple vazifelendirilmiş, 

Orgenerali ilk durakta yakalamak üzere Ankaradan ayrılmıştı. Zira 
düşük Başbakanın aksine -kaderin garip cilvesi: Adam sabık olmaya-
cağım diye kendini paralardı, sâbıklık bir yana düşük olda- İhtilâl 
idaresinin Başkanı alâyişten o derece hazzetmiyordu ki basına göste-
rilmesi tabiî alâkayı bile çok görüyor, refakatinde gazeteci taşımayı 
İstemiyordu. Buna rağmen ilk duraktan sonra AKİS muhabiri çalış-
malarında rahatladı, hattâ Ankaraya Devlet Başkanıyla aynı uçakta 
döndü. Bartınlıoğlu Cemal Gürseli ilk defa yakından görmek, tanımak 
fırsatını buluyordu. Mecmuaya döndüğünde yaman bir Gürselci ol-
muştu ve Devlet Başkanından bahsederken âdeta heyecanlanıyordu. 
Menderesin seyahatlerini de daima takiple vazifelendirildiğinden iki 
şahsiyet arasında müşahede ettiği fark Atillâ Bartınlıoğluyu şaşırt-
mıştı. Ama fark sâdece iki şahsiyette değildi.. İkisinin "Etrafı birbi-
rinden akla kara kadar değişik ,iki "Etraftı. Menderesin midecileri, 
dalkavukları, o Burhan Belgeler, Medenî Berkler, Atıf Benderlioğlular, 
Memduh Yaşalar, Feruzan Tekiller, Altemur Kılıçlar ve benzerlerinden 
mürekkep akıl yoldaşları neredeydi, General Kızıloğlulu, Albay Tür-
keşli, Albay Ataklık ve Yarbay Akkoyunlulu vakur, asil grup nere-
deydi... 

AKİS okuyucuları hatırlayacaklardır. Menderesin talihinin dön
düğünü umumi efkâra ilk haber veren gazeteci Atillâ Bartınlıoğludur. 
AKİS muhabiri Maraşta sabık Başbakana bir topal devenin kurban 
diye kesildiğini görmüş ve bunun büyük bir uğursuzluk teşkil ettiğini, 
Menderesin başına felâket geleceğini derhal belirtmişti. O zaman 
AKİS'in kendine has iğnelerinden, hattâ latifelerinden biri sayılan ke-. 
hanet gerçekleşmiş, topal devenin uğursuzluğundan Menderes kendini 

; kurtaramamıştır. Bu seferki yolculuk ise mükemmel geçmiş, Gürsel 
her yerde halktan büyük sevgi, saygı görmüş, böylece millet İnkılâbı 
ne kadar benimsediğini İhtilâlin sembolünü teşkil eden Orgenerale 
en coşkun seklide ispat etmiştir. YURTTA OLUP BİTENLER sayfa-
larımızda "Politikacılar" başlıklı yazı bu seyehatin hikâyesidir. Yazı
da okuyucularımız sâdece yolculuğun nasıl geçtiğini değil, neler konu-

şulduğunu, hattâ seyahate hangi sebeplerin lüzum gösterdiğini öğren
mek fırsatını bulacaklar, Cemal Gürselin fikirlerini duyacaklardır. 

u hafta İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde yapılan bir toplantıda Ba
sın Ahlâk Yasası Türkiyede ilk defa olarak AKİS mecmuası adına 

Kurtul Altuğ tarafından imzalandı. Tabiî bu, bizim için pek hoş bir te
sadüftür ve kem çıktığımız şehrin, hem de mecmuamızın adının A i l e 
başlaması neticesidir. Ama törende nutuk kısmı bittikten sonra ilk 
olarak AKlS'in sahibi kürsüye davet edilmiş ve Kurtul Altuğ ilk im
zayı atmışta. AKİS ile beraber 85 gazete, 7 dergi, 5 yayınevi, 5 ajans 
ve 7 basın teşekkülü Basın Ahlâk Yasasını imzalamıştır. YURTTA 
OLUP BİTENLER sayfalarımızdaki "Basın" başlıklı yazıda hem pa
zar günkü törenin alâka uyandırıcı hikâyesini okuyacak, hem de Ba-

sın Ahlâk Yasasının mânâsını öğrenebileceksiniz. Böylece gazeteciler 
-İnönünün dediği gibi- demokrasinin esası olan "kendi kendini kon-
trol"ün ilk numunesini vermektedirler. Şimdi her şey tatbikata kal-
maktadır. Ciddi, asil vakur ve mübalâğasız bir tatbikat hem kontrol 
müessesesinin itibarım yüksekte tutacak, hem verilebilecek cezaların 

bir kıymeti olmasını sağlayacak, hem de mekanizmayı işletecektir. 

KİS bu hafta gene okuyucularına "Başkentte bu hafta" mevzulu 
yazıyı "İnkılâp" başlığı altında vermektedir. "İnkılâp" yazısında 

sıcakların boğucu hâl aldığı Ankarada neler yapıldığını, neler tasar
landığını öğreneceksiniz. Kapağımız ise İstanbula tahsis edilmiştir. 
İstanbul, 27 Mayıstan bu yana, iki kıymetli subayın Vali Refik Tulga-

nın ve Belediye Başkanı Şefik Ereıısünün idaresinde yaralarını sarma
ya çalışmaktadır. Menderesin yorgunluk gidermek için bir nevi gönül 
eğlencesi hâline getirmiş bulunduğu İstanbulu ve onun iki idarecisini 
"İstanbul" başlıklı yazıda görecek, tanıyacaksınız. 
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Cilt; XVIII. Sayı: 310 27 TEMMUZ 1960 

Millet 
İyi haberle dönenler 

u haftanın başında Ankarada se
vinçli bir hava vardı. İnkılâp hü

kümetinin üç Bakanı ilk defa olarak 
yurt dışına çıkmışlardı. Pazartesi sa
bahı iyi haberlerle döndüler. Dışişleri 
Bakanı Sarper, Maliye Bakanı Ali-
can ve Ticaret Bakanı İren batı âle
minde yeni Türkiyenin itibarının son 
derece yüksek olduğunu gözleriyle 
gördüler ve bu âlemin dikkatini Tür-
kiyeye çevirmiş bulunduğunu farket-
tiler. Üç Bakan Avrupa İktisadî İş
birliği Teşkilâtının Paristeki toplan
tısına katılmak üzere gitmişlerdi. 
Pazartesi sabahı Esenboğa h a v a a l a -
nına NATO Kumandanı Norstad'm 
uçağıyla indiler. Aynı gün mesai ar
kadaşlarına ve Millî Birlik Komitesi 
azalarına intibalarıni anlattılar. Ba-
yar - Menderes rejiminin yıkılmış ol
masından dolayı dostlarımla büyük 
ferahlık içindeydiler. Türkiyenin sı
kıntılarından kurtulması için gerekli 
maddî yardımı yapacaklardı. Hem 
bu yardımı artıl. Zorlunun şantaj 
metodlanyla almaya lüzum yoktu. 
"Ruslarla anlaşırım, ha" diye tehdit 
savurma zamanı geçmişti. Mâlî ve 
iktisadî sahada İnkılâp hükümetinin 
ciddî ıslahat hareketine girişmek ni
yetine Pariste samimiyetle inanılı
yor ve yeni idarenin memleket için
de bunu başaracak itibara sahip bu
lunduğu görülüyordu. Bakanlardan 
ehemmiyetle sorulan bir başka sual 
seçimlerin ne zaman yapılacağı hu
susu oldu. Zira batı için Demokrasi
nin miyarı buydu. 

Geçen hafta içinde Merkez Ban. 
kasının bültenlerini' tetkik edenler 
de bundan iki ay evvel görselerdi tüy
lerini diken diken edecek bir hususu 
mütebessim tesbit ettiler. 28 Mayıs 
günü tedavüldeki para hacmi 3.888. 
119.007,60 idi. 23 Temmuz günü bu 
miktar 4.311.171.110,00'a yükselmiş
ti. Yani İnkılâp hükümeti, bilhassa 
damamıştı. Bunun sebebi enflâsyona, 
suiistimale ve hırsızlığa paydos de
nildiğinin, yapılanın ciddî niyetlerle 
yapıldığının bilinmesiydi. Hiç bir şey 
bir idarenin itibarını bundan daha 
mükemmel gösteremezdi. Nitekim 

Paristeki temaslar sırasında Avrupa 
Maliye ve Ticaret Bakanlardım tav
siyesiyle piyasaya 423.052.012,60 li
ralık para enjekte etmişti. Böyle bir 
hareket Menderes tarafından yapıl
saydı dünya yerinden oynardı. Hal
buki İnkılâp hükümeti piyasadaki 
para darlığını hafifletmek için bu a-
dımı atmakta tereddüt etmemiş, bu
na mukabil fiyatlar tek kuruş kıpır-
İktisadî İşbirliği Teşkilâtının ya
man iktisatçıları cesaretli tutumun
dan dolayı yeni Türk hükümetini ha-
raretle tebrik ettiler ve ellerinden ge-

Demokrasi 
Yeni Cephe 

eçen haftanın sonlarında nazı gün
ler, İstanbulda çıkan iki gazete

nin okuyucuları ellerinde tuttukları 
nüshanın bunlardan hangisine ait bu
lunduğunu kestiremediler. Gazeteler
den biri Yeni Sabahtı, öteki ise Ha
vadis. D.P. nin eski resmî, yeni gay-
rıresmî organı Türkiyede hürriyetin 
Peyami Safanın imzasıyla yazı ya
zabileceği hadde ulaştığım görerek 

Cihat İren - Ekrem Alican 
Sihirbazların değneği değdi 

len yardımı yapacaklarım resmen 
bildirdiler. Bu büyük müjdeydi. 

Böylece, iki aydır sıkıntı içinde 
bulunan piyasanın ferahlaması bu 
haftanın başında gün meselesi hali
ne geliyordu. Tabi V.C. devrinde 
mantar gibi bitmiş "kredi fabrikala-
rı" iflah olacak değillerdi. Sunî kâr
lar kalkacaktı. Fakat ciddî müesse
seler biraz iyi niyetle yeni idareyi 
tehdit eden iktisadî müşkülleri yene-
bilecekleri vasata kavuşmak üzerey
diler, 

haftanın ortasından itibaren bu kıy
metli kaleme sütunlarında yer ver
miş, hat tâ başyazı sütununu ona e-
manet etmişti. Gerçi bütün birlikler 
bu zatı ihraçta birbirleriyle yarışıyor
lardı. Dil Kurumundan sonra Edebi
yatçılar Birliği de Menderesin meş
hur Tahkikat Komisyonunun basın
daki şakşakçısı ve fiiliyatta ihbarcı
sı zata kapıyı göstermişti. İhtimal 

ki, hakikaten Allah "Bir kapıyı ka
parsa bir kapıyı açıyor"du. Zira işte, 
sahibi Muhlis Erdener Yassıadada 

AKİS, 27 TEMMUZ 1960 

A K İ S 
HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI 
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Haftanın İçinden 

Metin TOKER 

da vatandaş ve analfabetizmin Türkiyede uğrayacağı 
hezimet yarınki zaferlerin elzem silâhını sağlayacaktır. 
Bu yoldaki her gayretin sadece memleket içinde değil, 
memleket dışında da desteklerin en sağlamlarını bulma
ması için hiç bir sebep yoktur. Mensubu bulunduğumuz 
batı camiası, üyesi olduğumuz milletlerarası teşekkül
ler eğer biz işimizi iyi kurlar, ilk adımları başarıyla atar
sak gerekli maddî yardımı şüphesiz sevinçle yapacak
lardır. Böyle yardımlar dünyanın geri kalmış veya âfete 
uğramış bölgelerine zaten yapıl oktadır. Biz ise hem 
geri kaldık, hem âfete uğradık. 

Şimdi mesele, son süratle harekete geçmektir. Mem
leketin 1 numaralı dâvasına başarıyla teşhis konmuş bu
lunuyor. Eğitim, eğitim, eğitim! Kuvvetler dağılmağa, 
başka ve boş sevdalarla hamleye ayrılacak güç aksatıl-
masa, iyiniyet lâfta kalmasa. Dâva, iyi bir kanunla ve 
bütün memleketi kaplayacak bir coşkunluk havasıyla 
hâl yoluna girecek -onun için tam İnkılâp hükümetine 
uygun- bir dâvadır. Kanun temeli hazırlanıp manevi ha
va yaratıldı mı köyünden kentine okuyup - yazma sava
ı başlamış olur. Mesele, savaşa katılacak kimselerin 
ruhunu ateşleyebilmek, dört elle işe sarılabilmek, bütün 
vasıtalarla kalplere hitap edebilmektir. 

Zira bir noktaya mutlaka dikkati çekmek lazımdır. 
Geçirdiğimiz iki ay içinde kötüyü yıkma bakımından 
pekçok şey yapılmıştır. Ama iyiyi yapma yolunda bilan
çonun aktif hanesine kaydedilmiş hemen biç Ur adım 
yoktur. Gazetelerde bir kaç manşet, istikbale ait tasarı
lar, asil ama gerçekleşmesi imkânsız bazı gayeler, yol
ları kapalı hedefler.. İyiyi yapma sahasında elle tutulur 
bir icraat henüz mevcut değildir, her şey kâğıt üzerinde 
yatmaktadır. İşte, böyle bir hava içinde Eğitim Sefer
berliğinin düşünüldüğü duyulmuştur. Millet Mektepleri 
tekrar kurulacaktır, tekrar bu vatanın aydınları hizmet
lerini kendileri kadar talihli olmayan vatandaşlarının 
emrine vereceklerdir. Gününün bir kaç saatini okuma -
yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmeye hasret
mekten -şerefi bırakınız- zevk almayacak kimse düşü-
nülebilir mi? Gönüllü öğretmenler akın halinde koşup 
geleceklerdir. Aydınlanma hırsıyla yananlar sınıfları 
dolduracaklardır. Bir kaç sene içinde memleketin man
zarası öylesine değişecektir ki bu topraklara bir sihir
bazın değneğinin hakikaten değdiğine inanmamanın im
kânı kalmayacaktır. Türk cemiyetini her sınıftan, her 
meslekten, her yaştan aydınlar cehaleti yenmek için se
ferber olmuşlar halde gözlerinizin önüne getirebiliyor 
ve gözlerinizden sevinç göz yaşının aktığını hissetmiyor 
musunuz? Böyle bir heyecan havasıyla yarının Türkiye-
sinin en sağlam temelleri atılmaz da ne yapılır, lütfen 
söyleyiniz. Lütfen söyleyiniz ve lütfen düşününüz Bü
yük İnkılâplarımız Cumhuriyetten sonra Ur coşkunluk 
devri açılmamış olsaydı hiç gerçekleşebilir miydi? 

Bir yolun başında bulunuyoruz ki kalbi bu toprak
lar için çarpan herkes nesillerin saadetini ucunda görü
yor. "Haydi! Haydi!" diye çırpınmamak ne kaabil? 

AKİS, 27 TEMMUZ 1960 

"En Hakiki Mürşit,, 
ürkiyede on yıl süren bir "gerici devre"den sonra, ye
niden bir "İlerici devre" başlıyor. İnkılâp Hüküme

ti bir Eğitim Seferberliğini açmak üzere bulunuyor. 
Bundan dolayı, hiç şüphe etmeyiniz, herkesten ziyade 
büyük Atatürkün ruhu şâd olmuştur. Atatürkle bera
ber, bu milletin kalkınmasının en kestirme yolunun oku
yup - yazmadan geçtiğini bilen ve İnkılâplarımızın so
nuncusu olan Demokrasi inkılâbının ancak o temele 
oturduğunda sapasağlam ayakta kalacağına inanan bü
yük bir kütle şu anda sevinç içindedir. 

Yassıada sakinleri, işledikleri bir çok suçtan dola
yı mazur görülebilirler. Devlet idaresinin kolay olduğu
nu sanmışlar, zor olduğunu görmüşlerdir. Müşkül bir 
mücadele yaptıklarından iktidara hırslı gelmişler, onun 
esirliğinden kurtulamamışlardır. İktisat politikalarını 
hatalı çizmişler, hatalı yürütmüşlerdir. Hattâ fazla aç
gözlü bulunduklarından o istikamette itildiklerinde mu
kavemet edememişler, günahlarını çığ gibi büyültmüş-
lerdir. Ama gericiliği bir felsefe olarak daha iktidarları
nın ilk senelerinden itibaren benimsemeleri ve işbaşında 
gerici reylerle kalmayı tasarladıklarından memleketin 
fikrî ilerlemesini kasten kösteklemeleri nesillerin laneti
ni üzerlerine ebediyen çekmeye yetecektir. 

D.P. iktidarında gericiliğin bir çok belirli şampiyo
nu mesuliyet mevkileri almışlardır. Ama en acıklısı, 
bunlardan bir kaçının Millî Eğitim Bakanlığının koltuk
larına yerleştirilmiş bulunmalarıdır. Böylelerinin idare
sinde Türkiyenin zaten fazla sistemli sayılamayacak 
Eğitim politikası plânlı, maksatlı ve hesaplı şekilde soy-
suzlaştırılmış, hele işler pek bozulunca milleti karanlık 
içinde tutma gayreti alenî, fütursuz hâl almıştır. Niha
yet bu memleketin insanları olan D.P. liderlerinin böyle
sine kör bir ihtirasa nasıl kapıldıklarını tarih ve sos
yoloji ilimleri ilerde enine boyuna inceleyecekler, bir ne
ticeye varacaklardır. Bugünden görülen, ümmî adedi 
arttıkça D.P. nin iktidarda kalma şansının fazlalaşacağı 
gibi iptidainin iptidaîsi bir zihniyet devlet idaresine hâ
kim olmuş ve öğretmenler yerine hocalar saltanatı bir 
kere kuruldu mu artık Bayar - Menderes rejiminin top
la devrilmeyeceğine iman edilmiştir. Vatana ihanetin 
bu derece açık bir numunesini kitaplarda dahi bulmak 
kolay değildir. 

Bugün açılan devir ne kısa olacaktır, ne kolay. An
cak Eğitim Seferberliği -kalbi her türlü iyilikle dola ol
duğu için devlet idaresinin başlıca şartı realistliğin de
ğil, bir romantik İdealistliğin kanatlarını takmış uçma
ya çalışanlar kusura bakmasınlar- Toprak Reformu ve
ya Doktorluğun Devletleştirilmesi gibi memleketin sos
yal bünyesiyle alâkalı bulunmayan, bu bakımdan İnkı
lâp Hükümeti için biçilmiş kaftan bir vazife sahasıdır. 
Bu sahada atılacak adımlardır ki yarın demokratik yol
dan gelecek iktidarları memleketin toprak veya sağlık 
meselelerini halletme imkânına kavuşturacak, rey dü
şüncesi onları böyle meselelere ilişmemek değil, ilişmek 
zorunda bırakacaktır. Okuyup - yazma bilen geniş sayı-
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YURTTA OLUP BİTENLER 

gurbetteyken Havadis sâdece kapısı
nı değil kucağını da Bayar - Mende
res rejiminin fikriyatçısına açmıştı. 
Gerçi fikriyatçı sütunlarda at oyna
tırken Zaferin mizanpajını yapmak
tan başka marifeti olmayan Fatin 
Fuadın veya Turhan Dilligilin, bütün 
günahı bir mukni sese sahip olmak
tan ibaret bulunan ve zaten İhtilâl
den bir hafta önce "linet olsun" de
yip radyodan ayrılan spiker Can O-
kanın, hattâ Köylü gazetesinde pa
rayla alkış tutan Tarık Mümtazın 
Yassıadada ne işleri vardı anlamak 
pek sordu ama Havadis, başyazıları-
nı istediği kimseye yazdırmakta el» 
bette ki serbestti. Geçen haftanın i-
çinde Havadisle Yeni Sabahın birbi
rine karıştırılması ikincisinde çıkan 
yazıların birincisi tarafından iktibas 
edilmesi ve baş sayfada neşredilme
si oldu. Ord. Prof, Ali Fuad Başgilin 
"cevap" diye yayınladığı ve aslında 
meşhur fikrî "Garpçı - Memleketçi" 
tefrikini savunan, bu arada şahsen 
dine ne derece bağlı olduğunu açık
layan, şahsı hakkında eğlenceli bil
gi veren yazılar ertesi gün ideal ar
kadaşı Havadisin sayfalarında, en 
muteber mahallerde arzı endam edi
yordu. Alaka sebepsiz değildi. Bir 
belirli cereyan muhtelif kaynaklar
dan destekleniyor ve Türkiyede mev
cudiyetine inanılan "Muhafazakâr 
oylar"ın bir istikamette kanalize e-
dilmesine çalışılıyordu. Muhafazakâr 
zümrelerin C.H.P. aleyhtarlığı teş
vik edilip de Milli Birlik Komitesinin 
sözcüsüymüş gibi görünerek memle
kette eski D,P. borazanlarının tek
rar itibar bulduğu kanaati yayılırsa 
27 Mayıs hareketinin asıl hedeflerin
den döndürülmesi zaman meselesi ha
line gelecekti. 

Havadis işin politik tarafını yürü
türken Ord. Prof. Ali Fuad Başgil 
susmuş bulunan Necip Fazıl Kısakü-
rekten artakalan müritleri kendi et
rafına toplamaya gayret ediyor, bir 
din şampiyonu olarak ortaya çıkı
yordu. Batı demokrasisi bize göre 
değildi, Türkiyede lâiklik seneler se
nesi din düşmanlığı zannedilmişti, 
Milli Birlik Komitesi iktidarı C.H.P. 
ye teslim etmeyi düşünmemeliydi, 
C.K.M.P. nin kuvvetlenmesini bekle
mek lâzımdı.. Bu parlak fikirlerin 
gazete sütunlarında yayılmasına ge
çen hafta içinde de dikkatle devam 
edildi ve gazetelerde bunlar yazılır
ken el altından propagandalar da ih
mal olunmadı. Bu arada eğlenceli bir 
hikâye pek saf sanılan kimselere ha
rıl harıl anlatılıyordu. 

Dolu omuzlar 
ikâye, Menderesle alâkalı hikâye-
lerden biriydi. Sözüm ona Mende

res İrana gittiğinde Şah onu İranın 

Muhlis Erdener 

Kabak başında patladı 

en büyük din adamına götürmüştü. 
Adam o kadar büyüktü ki Şaha dahi 
ayağa kalkmıyordu. Fakat Mende
resi görünce yerinden doğrulmuş ve 
kendisini saygıyla selâmlamıştı. Şah 
buna fena halde içerlemiş, Menderes 
Türkiyeye döndüğünde adama tek
rar giderek çatmıştı. "Ben, koca İran 
Şahına dahi ayağa kalkmazken nasıl 
olur da beraberimde getirdiğim Tür
kiye Başbakanına ayağa kalkarsın" 
demişti. Bunun üzerine adam "Ben, 
o cenin yanındaki adama kalk
madım. Onun sağ omuzunda Hazre-
ti Eyüp vardı, ona kalktım" cevabını 
vermişti. Propagandacılar safdillere 
bu hikâyeyi naklettikten sonra Haz-
reti Eyübün "Müslüman Başbakan"ı 
koruyacağını, ümitlerini kesmemele
rini, zaten yakında her şeyin düzele
ceğini söylüyorlardı. Kâfir gazetele
ri okumamak lazımdı. Onların yaz
dığı yalandı. Ama, bakın, eski Müs
lüman gazeteleri nasıl şakır şakır 

yasmaya başlamışlardı.. Tabii akıllı 
Anadolu köylüsü saman zaman bu 
masalları anlatanları "Bey, kasasın
dan kadı. donu çıkan, yetimlerin 
hakkını çalan, kurbanı dahi devlet 
parasıyla kestiren bir sahtekârın o-
muzunda Hazreti Eyübün ne işi ola 
ki.." diye sormuyor değildi. Başka
ları "Onun omuzunda asıl Celâl Ba
yar var" tarzında mukabele ediyor
lardı. Ama suyun altında kesafet da-
fi peydahlayan bir cereyan yürüyüp 
gidiyor ve rejim olarak Demokrasi
nin düşmanları bilerek veya bilme
yerek bu değirmene su taşımakta 
devam ediyorlardı. Zaten Ali Fuat 
Başgillerin, Peyami Safaların ve Or-
han Seyfi Orhonların asıl güvendiği 
de bu zümrelerden başkası değildi 
ki.. 
Oy plânı 

uhafazakâr zümreleri D.P. den 
miras olarak almaya niyetli kim

seler bir tek noktada cansiperane 
gayret sarfediyorlardı: Seçimleri ge
ciktirmek! İşin garip tarafı şuydu ki 
bu gayretlerinde bir takım aydınların 
iyiniyetli desteğini buluyorlardı. Ger
çi bu aydınlar biraz paradoks yapı
yorlardı. Hem Demokrasinin en iyi 
rejim olduğunu kabul ediyor, hem 
Türk cemiyetinin bu sistem için ge
rekli olgunlukta bulunduğunu söy
lüyor, hem de memleketin ana dâva
larının hallini "Sukarno Demokrasi
si" hâline getirmek istedikleri bir 
nevi "Gürsel Demokrasisinden bek
liyorlardı. Talihin garip cilvesi neti
cesi aynı safa gelmiş bu taban taba
na zıt şahıslardan kurnaz olanlar el
bette ki Muhafazakâr oyların peşin
de bulunanlardı. Çok partili hayata 
geçmemizden onbeş yıl sonra, bu sis
temin tadını almış genç sivil ve as
kerler ortadayken, yetişmişlerken 
artık Türkiyede nasıl "Menderes De
mokrasisi" olamamışsa bugün bir 
"Gürsel Demokrasisi"nin, yarın bir 
"İnönü Demokrasisi"nin de olamaya
cağını suiniyet erbabı pek âlâ görü
yordu. Görmeyen ve itekledikleri isti
kamette 27 Mayıs için asıl tehlikenin 
yattığını farketmeyenler memleket 
realitelerini gazete sütunlarından ta
kip edenler, bir takım salon sosyalist
leri, sosyete yazarları ve orijinalite 
meraklılarıydı. Ötekiler, cin gibi ze
kalarıyla oyunlarını oynamakta de
vam ediyorlar, D.P. nin kuvvetlendi
rip dağınık halden kurtardığı Muha
fazakâr oyların toplu halde kalması
na çalışıyorlardı. Seçimler ne kadar 
gecikirse inkılâpçı ruh hararetinden 
o nisbette kaybedecek, iktidarın ta
bii yıpratması neticesi Geçici İdare 
prestijinden kaybettikçe asıl zararı 
o idarenin sembolünü teşkil ettiği A-
tatürk inkılâplarına bağlı zümre çe
kecek, onlar zayıflayacaklardı. Mu-
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hafazâkârların nazarında bu zümre
nin mevcut organize temsilcisi elbet
te ki C.H.P. idi ve ona indirilen her 
darbe bir takım kimselerin ümitleri
ni o nisbette kuvvetlendiriyordu. 

Nitekim bu cereyan el altından 
C.K.M.P. yi de desteklemeyi unutma
dı. Seçimler D.P. siz yapılırsa D.P. 
oylarının o istikamete akıtılacağını 
D.P. ileri gelenleri -mahallî ileri ge
lenler- açık acık söylüyorlardı. Tok, 
seçimlerin geciktirilmesi gayretleri 
başarı kazanırsa o takdirde ilk zafer 
kazanılmış olacaktı ve yeni havanın 
ışığında yeni plânlar hazırlanacaktı. 
Bu taktik dolayısıyla geçen hafta 
içinde bazı gazetelerin sayfalarında 
Osman Bölükbaşı arzı endam etti ve 
büyük lider bir fırsatını bularak se
çimlerin niçin acele yapılmaması ge
rektiğini parlak bir şekilde izah bu
yurdu. Elbette ki Bölükbaşı da gön
lünde yatan aslanın bu sayede ayağa 
kalkabileceğini pek âlâ görüyor, şah
sen Muhafazakârlıkla ve Muhafaza
kâr inançlarla zerrece alâkası bulun
madığı halde o zümrelerin temsilci
liği vazifesini omuzlarında taşımak
tan keyif duyuyor, fayda buluyordu. 
Sindirme gayreti 

akat Yeni Cephenin mensupları 
tuttukları yolda bir mâniin bu

lunduğunu sezmiyor değillerdi: Ak
lıselim. Zira seçimsiz demokrasi is
temenin hiç kimseyi inandırmayaca
ğı, hele 27 Mayıs hareketini D.P. ka
dar C.H.P. ye de müteveccih göster
menin fazla tutmayacağı ortadaydı. 
O yüzden C.H.P. yi ve bizzat İnönü-
yü iktidar hırsıyla yanar göstermek 

İstiskal çıkar ! 
ene 1960. Gün, 22 Temmuz. 

Meşhur Orhan Seyfi Orhon 
Havadis gazetesinde dert ya
nıyor: 

"Eski Halkçı bir dostunuzu 
selâmladığınız zaman, şimdi, 
sinek koğar gibi selâmınızı e-
liyle omuzunun arkasına atı
veriyor. İlk önce şaşırarak dü
şünüyorsunuz: 

— Aramızda bunu icap etti
recek hiç bir şey olmadı" 

Düşününüz, sene, 1960. Gün, 
22 Temmuz. Orhan Seyfi Or-
honun selâmını adam "sinek 
koğar gibi eliyle omuzunun ar
kasına atıvermiş" ve Orhan 
Seyfi Orlıon pek şaşmış! Ne
den? "Aramızda bunu icap et
tirecek hiç bir şey olmadı" da, 
ondan! 

Gerçi Orhon efendinin eski 
Şefi hâftza-i beşerin nisyanla 
malûl bulunduğunu buyurmuş
tu ama her halde o bile bu ka
darını, ummamıştı. Sene 1960. 
Gün, 92 Temmuz. Ve Orhon 
efendi ile "Halkçı dost" ları 
arasında ne geçmiş kil. 

daha doğru görüldü ve taarruz o isti
kamette geliştirildi. Nitekim geçen 
hafta İçinde bir gün meşhur Orhan 
Seyfi Orhon Havadisteki bir fıkrasın
da İnönünün 1950 de iktidardan ay

rılmayı hiç hazmetmediğini, on sene 
D.P. nin başına belâ kesildiğini, sim
di de Millî Birlik hükümetini rahatsız 
ettiğini fütursuzca yazdı. Sanki 27 
Mayısı yapanlar Menderesi İnönünün 
bu "muhteris hücumlar"ından koru
mak için harekete geçmişlerdi. Or
han Seyfi Orhon bunları ciddi ciddi 
yazdı, bir de üstelik "Biraz sabırlı 
olun Paşam" diye tavsiyede bulun
du. Yarabbi ne günlere kalınmıştı!. 
İnönü bir muhteris, Orhan Seyfi Or
hon basiretli bir yol gösterici ve Mil
li Birlik Komitesinin azaları horoz 
şekeriyle kandırılabilecek çocuklar
dı.. Sâdece bu tutum bile Muhafaza
kâr oy kanalizatörlerinin ne cüret-
kâr oyun oynadıklarını ispata yetti. 
Gaye, demokrasinin samimi taraftar
larım ve seçimleri bir inanç neticesi 
-aynı zamanda Tarihin sayfalarını 
dolduran sayısız misali hatırdan çı-
karmaksıın- ısrarla isteyenleri C.H. 
P. sözcüsü diye takdim edip bunların 
sözlerine partizanlık etiketini tak
maktı. Nitekim Basında bir çok ay
dın kalem dahi, insanı hakikaten şa
şırtan bir gaflet uykusu içinde aynı 
etiketi kullanmaktan çekinmediler. 
Sanki bir seçimde rey alırsa C.H.P. 
nin işbaşına gelmesini istemenin gü
nah tarafı varmış, memleket mukad
deratını İnönünün elinde görmek bu 
mukadderat Krutçefe teslim edilmiş-
cesine endişe uyandıracakmış gibi..' 
Halbuki aslında D.P. iktidardayken 
de ilk seçimleri C.H.P. nin kazana
cağında şüphe yoktu ve memleket 
mukadderatını İnönünün elinde gör
mek bütün memleketseverlerin ide-
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aliydi. 
Ancak Yeni Cephe faaliyetini a-

zıttığından ve organize hal aldığın
dan beri başkentte esmeye başlayan 
hava Milli Birlik Komitesinin 27 Ma
yıstan bu yana aldığı vaziyette nor
male doğru bir tadilât yapma zama
nının geldiğini farkettiğini gösterdi. 
Bu hafta seçim tarihinin en kısa za
manda açıklanması yolunda ciddî bir 
cereyan kudretli çevrelerde belirmiş
ti. Bu yılın sonbaharı, eğer eldeki iş
ler bitirilirse hâlâ seçim zamanı ola
rak düşünülüyordu. Vaziyet aydın
landığında resmi açıklama yapıla
caktı ve seçim tarihi hiç bir halde 27 
Mayısın ötesinde bulunmayacaktı. 
Zira akıl içn | tarik birdi 

İnkılâp 
Komitenin dertleri 

ızgın Temmuz güneşinin başkenti 
oturulmaz bir hale getirdiği ge

çen hafta içinde B.M.M. nin ikinci 
katındaki bir salon hemen hemen hiç 
boş kalmadı. Ceketlerinin önünü a-
çan, kravatlarını gevşeten ve sık sık 
a l ı lar ındaki teri mendilleriyle kuru-
layan bir takım insanlar bu salonda 
bazan gecenin geç vakitlerine kadar 
aralıksız çalıştılar. 

Millî Birlik- Komitesinin gün geç
tikçe işleri çoğalan üyeleri doğrusu 
istenilirse bu hâlden şikâyetçi değil
lerdi. Sıcak Temmuz güneşinin ka
vurduğu başkentte -hele İstanbullu 
olanlar- sıkıntı çekiyorlardı ama İn
kılâbın ikinci ayını doldurmağa baş
ladığı şu günlerde Komite üyelerini 
işin çokluğundan daha ziyade bazı 
politika esnafının halk arasında gi
riştiği faaliyet sıkıyordu. Yassıada 
sâkinlerinin i l k günlerde amansız 
düşmanı kesilen belirli kişiler, Komi
te üyelerinin partiler üstü davranışta 
ölçüyü azıcık aşmaları neticesinde 
kabuklarından sıyrılmaya cesaret 
edebilmişler ve belki de paçalarını 
kurtarabilmek için kesif bir propa
gandaya girişmişlerdi. Hele Millî Bir
lik Komitesinin açık ve kesin karar
larıyla yüzde yüz samimi davranışı 
bunların işine pek geliyordu. Komite 
Kur'anın tercüme edilmesine taraf
t a r mıydı ? Belirli kişiler bunu ge
niş halk kütlelerine yobazlar vasıta
sıyla "işte din elden gidiyor" diye 
yayıyor ve sonra orada burada çıkan 
fısıltıları zevkle dinlemek için köşe
lerine çekiliyorlardı. Komite üyele
rinden biri eskaza bir yerde politika
cıların aleyhinde mi bulunmuştu? 
Derhal C.H.P. devri hesabının da so
rulacağı, bilinen belirli kişiler tara
fından kapı kapı dolaşılıp söyleniyor
du. İşte bu tip faaliyet Milli Birlik 
Komitesi ürelerinin canını Temmuz 

güneşinden çok daha fazla yakıyor, 
İçlerini Ankara sıcaklarından çok da
ha fazla bunaltıyordu. 

Ancak memleketin yeni İdarecile
ri, geçen hafta içinde, kendi tutum
larındaki mübalâğa payının bir ta
kım bulanık su avcılarına cesaret 
verdiğini anladılar ve zaten hâdiseler 
de aşırı hassasiyetlerini artık lüzum
suz kıldığından güzel bir jest yaptı
lar. Pazar günü, Lozan zaferinin yıl
dönümünde, oğlu Ömer İnönünün 
Maltepedeki evinde bulunan İsmet İ-
nönü Devlet Başkanı Cemal Gürselin 
bir mesajını aldı. Mesaj, telle İnönü
nün Heybeliadadaki evine gönderil
mişti. Orgeneral Gürsel "Lozan günü 

münasebetiyle zat-ı devletlerini hür
metle ve hayranlıkla hatırlamak be
nim için zevkli bir vazifedir*' diyor ve 
İnönünün memlekete yaptığı hiz
metler içinde Lozanın bir âbide ola
rak yaşayacağım belirtiyordu. Lozan 
zaferinin kahramanı bu kadirbilir
likten son derece mütehassis oldu ve 
Gürsele "âlicenap alâka"smdan do
layı "derin ş ü k r a n " l a r ı n ı "üzerine 
almış olduğu yüce ve asil vazifesinde 
başarılar dileği"yle bildirdi. İşin alâ
ka uyandırıcı tarafı, Gürselin mesa
jı ve ertesi gün İnönünün cevabı A-
nadolu Ajansı tarafından yurda, du
yuruldu. 

İnkılâp idaresi partilerüstü ka

rakterine halel gelebileceği yolunda 
-tamamile haklı- bir endişe dolayısıy
la İnönüye karşı çekingen davranmış, 
bir bayram tebriki teatisinden bile 
kendisini alakoymuştu. Fakat şimdi 
İnkılâp tamamile oturmuş bulundu
ğundan ve aşırı tarafsız görünme 
gayreti bazı çevrelerde ters yorum
landığından daha normal harekette 
fayda olduğu anlaşılmıştı. Böylece 
bu hafta bir kompleks ortadan kalkı
yor ve 27 Mayıs hareketini soysuzlaş
tırmak için el altından çalışanların 
kulağına kar suyu kaçıyordu. 

Bu arada Komite, çalışmalarını 
bir saniye olsun aksatmadı. Nitekim 
geçen haftanın ortalarında bir akşam 

genç Binbaşı ayağa kalkıp "Arkadaş
lar bugünkü çalışmamız burada bi
tiyor" dediği zaman saatler 23.50 yi 
gösteriyordu. Günlerden Perşembey
di. Milli Birlik Komitesi üyeleri ön
lerinde bulunan kâğıtları toplayıp 
çantalarına yerleştirdiler. Yakaları
nı kapayıp, ceketlerinin önünü ilikle
diler. Ağır ağır salonu terkettiler. 

O gün yeni bir karar alınmıştı. 
Bu işleri hem kolaylaştıracak, hem 
de çabuklaştıracaktı. Zira Milli Bir
lik Komitesi üyeleri geçen hafta için
de bir çok meselenin bir an evvel biti
rilmesi lüzumunu hissetmişler ve o 
yolda adım atmışlardı. Alman ka
rar "İnceleme ve Araştırma Kurul-

Millî Birlik- Komitesinin basın toplantısı 
Horoz şekerine iltifat yok , 
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lan"nın teşkiliydi. Böylece ele alına
cak meseleler bu kurullar tarafından 
incelenerek etüdler halinde Komiteye 
verilebilecekti. Komite, hazırlanan 
etüdleri kısa süreler içinde tetkik e-
debilecek ve işler süratle tamamlana
bilecekti. Komite üyelerini böyle ku
rulların teşkiline zorlayan gerçek, 
herşeyden evvel asker oluşlarıydı. 
Askerler her fırsatta parlâmento ça
lışmalarına yabancı olduklarını söy
lüyorlardı. Birçok meselede güçlük
lerle karşılaşıyorlardı, İşte bu yüz
dendir ki Araştırma Kurulları son 
derece verimli olacak, hele ihtisas 
istiyen meselelerin hallinde Millî Bir
lik Komitesinin işlerini pek çok ko
laylaştıracaktı. 

İnceleme ve Araştırma Kurulları 
için yüz kişi tesbit edildi. Kurul dört 
komisyon hâlinde çalışacaktı. İcap 
ettiği takdirde sayı artırılabilecekti. 
Kurulların ilki eskiden ziyaretçilere 
tahsis edilen salonda çalışmaya baş-

ladı. Bu kurullarda vazife kabul e-
denlerin hemen hepsi ücret alma
makta ısrar ediyorlardı. Ancak Ko
mite üyeleri her mesainin bir karşı
lığı olması gerektiğini savundular. 
Ayrıca, iç tüzük bunu âmirdi. Ku
rulların teşkiline karar verildiğinde 
Meclis İç Tüzüğünde bir değişiklik 
yapmak icap etti. İç Tüzüğün 14. 
maddesi değiştirilerek Kurulların teş
kiline mâni olamıyacak şekle sokul
du. 

İnceleme ve Araştırma Kurulları
nın ilk işi sabık iktidar tarafından 
binlerce lira sarfıyla hazırlattırılan 
ve Devlet kasalarındaki yerlerini Su
san Sözenin resimlerine bırakarak 
bir kenara atılan raporları ele almak 
oldu. Bunların başında Bâade rapo
ru, dokuz yıl evvel hazırlatılan Or
manların Geliştirilmesiyle ilgili ra
por, Milli Eğitim Raporu gelmektey
di. 

Milli Birlik Komitesi bu yönden 
işi çabuklaştırırken, Tahkikatın da 
bir an evvel bitirilmesi lüzumuna 
kani oldu. Tahkikat komisyonların
dan raporların süratle hazırlanıp An-
karaya, Yüksek Soruşturma Kurulu
na gönderilmesi istendi, istanbulda 
faaliyette bulunan Komisyonun elin
de bine yakın dosya mevcuttu. Tah
kikat hemen hemen sona ermişti. Bin 
kadar dosya geçen haftanın sonunda 
Ankaraya gönderildi ve Yüksek So
ruşturma Kurulu tarafından İnce
lenmeğe başlandı. 

Küçük memur furyesi.. 
Tahkikatın hızlandırılması, Bakan

lıklarda kurulan Tahkikat Komis
yonları meselesinin bir kere daha or
taya çıkmasına ve şikâyetlerin yük
selmesine sebep oldu. Bakanlıklarda 
kurulan komisyonlara bir zamanın 

H a s a n P o l a t k a n 

Yağma Hasan.... 

ünlü V.C. kurucuları, Menderes âşık
ları ve D.P. nin isimsiz kahramanla
rı sızmayı bilmişlerdi. Hele Devlet 
dairelerinde İşlerine son verilen kü
çük memurlar Milli Birlik Komitesi 
Üyelerinin yükünü ziyadesiyle arttırı-
yordu. Komitenin tamimine rağmen 
devlet dairelerinde küçük memurla
rın tasfiyesi işi durmamıştı. Bunun 
sebebi haftanın ortasında anlaşıldı. 
Komite suyun başında olanları, haki
kî suçluları kısa zamanda tesbit et
miş ve devlet dairelerini bunların e-
linden çekip almıştı. Ama ikinci plân
da olanlar bir zamanlar peşlerinden 
ayrılmadıkları efendilerinin arkala
rından sadece lanet yağdırmak ve 
yeni idareye iş yapar görünmek gay
reti içindeydiler. Nitekim evvelki 
hafta D.S.İ. de kopan fırtına -Bk. 
AKİS, sayı 309-, bu hafta Türkiye 
Petrolleri A.O. da devam etti. Ma
aşları beşyüz lirayı geçmeyen bazı 
memurlar işlerinden çıkarıldılar Se
bep olarak ileri sürülen ciddî hiç bir 
nokta yoktu. Atılanlar eski Umum 
Müdürün adamlarıydı! 

Ancak Türk Petrollerindeki hâdi
senin alının böyle olmadığı kısa za
manda ortaya çıktı. Memurlar al
yanslarını Hazineye bağışlamak iste
mişlerdi. Nedendir bilinmez, Umum 
Müdür bu işe mâni olmuştu. Genç 
memur ve memureler yapmak iste
dikleri harekete mâni olunmasına 
hem üzülmüşler, hem sinirlenmiş-
lerdi. Her zaman olduğu gibi gene 
basının kanadına sığındılar. Haber 
İstanbul gazetelerinde büyük başlık
larla yayınlandı. O zaman Türk Pet
rollerini bir telâştır aldı. Sanayi Ba

kanlığından gelen üç kişilik heyet 
hâdiseyi tahkik etti, Hâdise doğruy
du. Gazeteler yalan yazmamışlardı. 
Şimdi ne olacaktı ? Memurlar işin ne
ticesini merakla bekliyorlardı. Neti
cede birkaç küçük memur işten çı
karıldı. Üstelik tahkikat evrakı Sa
nayi Bakanlığına gönderilmişti. Me
seleyle ilgili olanlar işi bir türlü an
lıyamadılar. İşin içinden gene basın 
mensupları çıktı. Sanayi Bakanı 
Muhtar Uluerin basın toplantısında, 
gençten bir adamın neredeyse Baka
nı konuşturmıyacak kadar ileri gitti
ği görüldü. Bu zat, âdeta toplantıyı 
bizzat' yapıyordu. İşin alâka çekici 
tarafı Bakanın buna itiraz etmeme-
siydi. Basın mensupları sinirlenmiş
ler, hattâ Bakana biraz gücenmişler-
di. Yapacakları tek şey vardı. Onu 
yaptılar. Söz birliği edip fotoğrafla
rın hepsinden işgüzar zatı çıkardılar. 
Bu zat Türk Petrolleri Umum Müdü
rü İhsan Topaloğluydu. Basın top
lantısını müteakip Bakanın odasına 
gitmiş ve ayak ayak üzerine atarak 
Uluerle bir Umum Müdür - Bakan 
münasebetinin kabul edemiyeceği ra
hatlıkla konuşmuştu. Bakanla Umum 
Müdür son derece iyi arkadaştılar. 
Ama bu, elbette ki bir sebep olamaz
dı. . 

İşte bu veya buna benzer yüzler
ce vaka Millî Birlik Komitesi üyeleri
nin her gün bir çok kimseye dert an
latmasını icap ettiriyordu. İşin gari
bi, şikâyete gelenlerin çoğu haklı çı
kıyordu. Olan gene küçük memura 
oluyordu. Bundan dolayı bir ara kü
çük memurlarda huzursuzluk ziya
desiyle artmış ve Komiteye karşı ha
fif bir serzeniş havası belirmişti. 

Allahtan küçük memurları mem
nun eden bir hâdise haftanın sonun
da gerçekleşti. Tarım Bakanlığında 
kurulan Tahkikat Komisyonu haklı 
şikâyetler karşısında iptal edildi. De
mek hataların tamiri yoluna gidili
yordu. Demek hakikatler ergeç or
taya çıkabiliyordu. Zira Tarım Ba
kanlığında kurulan komisyonun tah
kiki için de bir tahkik komisyonu ku
rulması lâzımgelmekteydi. Sabık ik
tidarın suçlarına fiilen iştirak etmiş 
pek muhterem bir yığın zevat ko
misyonun koltuklarına yapışmasını 
becerebilmişlerdi. 

Yeni marifetler.. 

ahkikat komisyonlarının çalışma
larına hız verilmesiyle sakıtlara 

ait yepyeni şeyler duyuluyor, bulunu-, 
yordu. Şimdiye kadar meydana çık-
mıyan makam otomobilleri rezaleti 
geçen haftanın sonunda açığa vurul
du. Rakkam inanılacak gibi değildi. 
Yapılan araştırma ve tetkikler so
nunda tamamı tamamına 9873 ma
kam arabasının kullanıldığı anlaşıl-
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di. İşi tetkike memur edilenler bu 
neticeye varınca tiz birer ıslık çal
maktan kendilerini alamadılar, "Ya
hu, bu herifler, çoluklarına çocukla
rına, metreslerine bile makam ara
bası mı tahsis etmişler?" diye ferya
dı bastılar. 

Bayarın emrinde dokuz araba bu
lunmaktaydı. Bunların bütün masra
fı -şoförleri dahil- Hazineden çıkıyor
du. Koraltanın emrindeki araba sayı
sı yediydi. Menderese gelince, sâde
ce sekiz makam arabası kullanıyor
du. 

Elde edilen rakamlara jip ve pi
kaplar dahil değildi. Bakanlıkların 
emrinde kullanılan bu vasıtalar ha
kikaten işe yaradığından ve âmme 
hizmeti gördüklerinden ele alınma
mıştı. Mesele oldukça güç halledil
mişti. İnkılâbı takip eden günlerde 
bütün dairelere yapılan bir tamimle 
resmi otomobillerin sayımına girişil
mişti. Ancak tesbit kolay olmuyor
du. Şu dairede bulunması lâzım ge
len otomobil, bilmem nereden çıkı
yordu. Alınıp alâkası olmayan bir 
yere götürülmüş ve devlet babanın 
kesesinden kullanılmıştı. İlk olarak 
İçişleri Bakanlığının makam araba
ları tesbit edildi. Bunların sayısı 698 
di. Aynı Bakanlığa İstanbul için tah
sis edilen arabaların sayısı da bir 
hayli kabarıktı. Sayıları 339 du. Ba
yındırlık Bakanlığının Ankarada 825, 
İstanbulda 132 arabası vardı. 

Makam arabalarının sayılan tes
bit edildikten sonra,' bunların indiril
mesi için çalışmalara başlandı. Bir 
komisyon kuruldu ve arabaların üçte 
iki nisbetinde azaltılması kararlaştı
rıldı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı oto
mobillerinin sayısı dörde indirilmiş
tir. Diğerlerinde de aynı nisbette in
dirmeler yapılmıştır. Artan makam 
otomobilleri satılarak Hazineye gelir 
temini yoluna gidilecektir. 

Otomobil saltanatının ikinci per
desi sakıtların yurda soktukları ara
baların tesbitiyle bu hafta açıldı. 
Bunların sayımına başlandı. Birkaç 
güne kadar sakıt iktidar mensupları
nın türlü yollarla memlekete sokup 
fahiş kâr temin ederek sattıkları o-
tomobiller tesbit edilmiş olacaktı. 
Şimdilik elde mevcut bilgiye göre 
sakıtların otomobil şampiyonları Po-
latkan ile Saroldu. 

İşin eğlence tarafı.. 

ahkikat Komisyonlarından başken
te dosyalar süratle akarken en 

fazla eğlenen vazifeliler muhakkak 
ki Emniyet Genel Müdürlüğünde bu
lunanlardı. Zira sakıtların işret â-
lemlerine ait öyle duyulmıyan, bilin-
miyen bilgiler gelmekte, bazı artist
lerin öyle eğlenceli ifadelerine ras-

lanmak taydı ki bu raporları okuyan
lar güle güle bayılıyorlardı. Meselâ 
sakıtların aziz dostu Lüks Nerminin 
sayfalar dolusu resmi ifadesi vardı. 
Nermin bu ifadesinde İstanbuldaki 
şehvet çetesinin nasıl çalıştığını anla
tıyordu. Lüksün pek samimi ahbap
ları Kemal Aygün, Ethem Yetkiner, 
Faruk Oktay ve Ferit Sozendi. Bu 
zevat hemen her gün Nerminin ran-
devu evine uğrarlardı. Son zaman
larda çeteye bir İsim daha karışmış
tı: İstanbul Savcısı! Lüks, sonuncu
sunun evvelkilerini, bastırdığını iddi-
a ediyordu. İddialarının sıhhati hak
kında kesin bir hükme şimdiden var
mak imkânsızdı. Ama bilinen şey, 
çetenin Nerminin apartmanıyla ya
kın alâkasıydı. 

Gelen ifadeler arasında, Nermi
nin sermâyelerinin de söyledikleri 
vardı. Sermayeler oldukça enteresan 
hâdiselerle karşılaşmışlardı. Hele bi
rinin macerası doğrusu görülecek 
şeydi.. Bir gece yarısı Nerminin ka
pısı bilinen tik taklarla çalınmıştı. 
Gelenler Faruk Oktayın emrindeki 
bir ekipti. Acele kadın lâzım olduğu
nu söylemişlerdi. Elde mevcut, Mi
ne- müstear adıyla çalışan S. T. ile 
bir başka kız vardı. Kızlar gelenler 
tarafından alınmış ve Boğaza götü
rülmüştü. O sıralarda bir Arap kralı 
Türkiyede bulunmaktaydı. Boğazda 
Zümrüt Villâ adıyla mâruf bir köşk
te kalıyordu. Yanında Büyük Elçisi, 
de bulunmaktaydı. Mine ifadesinde 
hâdiseyi şöyle anlatıyordu: 

"— Arkadaşım Kral tarafından 
beğenildi. Geceyi onunla geçirdi. Ben 
de Büyük Elçi ile kaldım. Üstelik pa-

Mükerrem Sarol 
Otomobil aşkı 

ra da alamadık. Bunun bedelini son
ra Nermin abla ödedi. Bu hâdiseden 
sonra sık sık Zümrüt Villâ âlemleri
ne iştirak ettim." 

Böylece ortaya çıkan, devletin en 
yüksek makamlarına çıkmış kimse
lerin bir yandan kendi sefih hayatla
rım sürerken diğer taraftan yaban
cılara karşı ikramda ve misafirper
verlikte he nevi ölçüyü kaçırdıklarıy
dı. Bu suretle bilhassa Celâl Bayarın. 
tantanalı dış seyahatlere niçin böy
lesine merak sarmış olduğu da anla
şılıyordu. Ee, Türkiyeye geldiğinde 
Bayar tarafından bu şekilde ağırla
nan ve koyunlarına sokulacak kadın
lar dahi düşünülen şarklı hükümdar
lar elbette Bayarı aynı şekilde ağırlı
yorlardı. 

İfadeler, alâkalıların dosyalarına 
konuldu. Dosyalar Yassıadadaki mu-
hakeme sırasında açılacaktı ve şim
diden her şey bu duruşmaların son 
derece alâka çekici olacağını göste
riyordu. 

Bir esrarengiz adam.. 
aşkentte işlerin bir an evvel biti
rilmesini temin için herkes çalı

şırken Perşembe sabahı saat 9 da E-
senboğa Hava Alanına süzülerek inen 
Viscount uçağı basın mensuplarının 
merakla bekledikleri bir yolcuyu ge
tiriyordu. Gelmesi beklenen eski İs
tanbul Valisi ve eski Bern Büyük El
çisi Fahrettin Kerim Gökaydı. Gökay 
uçaktan her zamanki gibi gülerek 
indi. Siyah bir elbise giymişti. Elinde 
fermuarlı yeşil renkte bir çanta bu
lunuyordu Ayrıca çikolata renkli 
son derece şık bir valizi de vardı. 
Gazetecilerle fazla konuşmadan bir 
otomobile atladı ve şehre doğru sü
ratle ilerledi. 

Gökayı şehre getiren otomobil 
Ankara Palasın önünde bir kaç da
kika durdu. Valizler bırakılır bıra
kılmaz Bakanlıklara doğru yöneldi. 
Gökay Dışişleri Bakanlığının kapı
sında otomobilden inince kendisiyle 
emektar kapıcıdan başka kimse ilgi
lenmedi. Belki tanımamışlardı. Belki 
de tanımak istememişlerdi. 

Gökay Bern Büyük Elçiliğinden 
sonra tâyin edildiği vazifeyi görme
ye gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteriyle yaptığı konuşmada 
vazifesinin mahiyetini sordu. İşin ga
ribi Genel Sekreter Zeki Kuneralp 
da henüz bunu bilmiyordu. Bu bakım
dan Gökay: aydınlatamadı. Gökay 
Bakanlıktan çıkarken bir hayli endi
şeli görünüyordu. Otele gelir gelmez 
kimse ile konuşmıyacağını tenbihle-
di ve istirahata çekilde. 

Ancak, becerikli Küçük Vali daha 
yurda döner dönmez ortaya attığı 
bir lâfla sanki pek itibardaymış his-
sini uyandırmaya muvaffak oldu. Bil-
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dirdiğine göre Dışişleri Bakanlığında 
Yüksek Müşavir olmuştu! Küçük Va
linin cakalı yeni sıfatını duyanlar 
üstadın gene dört ayaküstü düştüğü 
nü sandılar. Demek ki Dışişleri Ba
kanlığında o akıl verecek, onunla 
istişare olunacaktı. Halbuki aslında 
Yüksek Müşavirlik sâdece bir isim
den ibaretti ve gözden düşen Büyük 
Elçiler o sıfatla merkeze alınıyordu. 
Bakanlıkta bir çok "Yüksek Müşa
vir" vardı. Olmayan, bunların odası, 
masası, hattâ iskemlesiydi. Bun
lar koridorlarda dolaşıyor, bir arka
daşlarının odasında pinekliyorlardı. 
İhtimal ki Dışişleri Bakanlığından 
çıkarken Gökayın suratının asıklığı 
bunu öğrenmiş olması neticesiydi. 

Nitekim F. K. G. in Ankaradaki 
ikameti uzun sürmedi. Haftanın so
nundaki Cumartesi akşamı T.H.Y. 
nın Esenboğa hava alanından yarım 
saat rötarla kalkan SES uçağı Küçük 
Valiyi İstanbula uçuruyordu. Gökay 
hostesin ikram ettiği tavuk, salata 
ve armuttan müteşekkil hafif yeme
ğini aynı asık suratla yedi ve İstan
bula kadar düşündü durdu. Ya 6/7 
Eylül akşamını düşünüyordu, ya "Al
tın kalpli, şövalye ruhlu Başbakanı
nı". Yeşilköyde kendisini hemen hiç 
kimse karşılamadı. İstanbul, her ka
lıbı süratle alan becerikli küçük ada
mı unutmuştu. 

Politikacılar 
Bir seyahatin hikâyesi 

rabzon limanına kıçtan kara et
miş 19 parrçadan mürekkep filo

da karavana borusu çalarken vakit 
akşamdı. Bu sırada beyazlar giymiş 
yüksek rütbeli deniz subayları Trab
zon Vali konağının makam odasın
da babacan tavırlı bir Orgenerali 
dikkatle dinliyorlardı. General yave
rinin uzattığı Samsun sigarasından 
derin bir nefes çekti. Üzeri Türk mo
tifleriyle işli son derece zarif bir fin
canla getirilen sade kahvesinden bir 
yudum aldı. Mesut görünüyordu. 
Her zamanki gibi dinçti. Deniz su
baylarına: 

"— Bir tarafta, yapılan Millî İn
kılâp hareketini baltalamağa çalışan 
sayısı az da olsa bir zümre mevcut. 
Bunlar işi ucuza kapatmak istiyor
lar. Diğer tarafta, iktidara gelmek 
için bekliyenler var. İktidara elbet
te geleceklerdir. Ama havanın biraz 
durulması lâzımdır. Yatışması şart-
tır. Onun için bekliyoruz. İktidarı 
şimdi teslim edersek, olmaz. İki par
ti arasındaki husumet malûmumuz 
dur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri vazifesini 
bitirdikten sonra işinin başına dö 
necektir. Ordunun politika dalgala-

F. Kerim Gökay 
Tu kaka 

n arasına girmesi işini aksatır. Ken
dine has temizliğini bozar. Ben bunu 
istiyor, hattâ emrediyorum" dedi. 

Deniz kuvvetlerinin yağız subay
ları başlarını tasvip manâsına salla
dılar ve babacan tavırlı Generali 
dinlemeğe devam ettiler. Hâdise, ge
cen haftanın ortasında bir gün Ka-
radenizde cereyan ediyordu. 

Devlet ve Hükümet Başkanı Or
general Cemal Gürsel Doğu seyaha
tinin ikinci merhalesi olan Trabzon-
da yalnız Trabzonlular tarafından 
değil Karadenizde tatbikatta bulu
nan Donanma tarafından da karşı
lanmıştı. Gürsel bu tesadüfe pek çok 
sevindiğini söylemiş ve Trabzonlu
lara hitabından sonra Donanmanın 
yüksek rütbeli subaylarıyla sohbet 
etmeği istemişti. Bunun için de 
Trabzon Vilâyet konağının makam 
odası seçilmişti. Valinin dikdörtgen 
şeklindeki odanın ucuna yerleştiril
miş masasına Gürsel oturmuştu. Sağ 
tarafında Trabzon Valisi, onun he
men yanında Başbakanlık Müsteşarı 
Albay Türkeş, Yarbay Akkoyunlu, 
Albay Mucip Ataklı oturuyordu. So
lunda Gürselin yaveri genç deniz üs
teğmeni ve onu takiben deniz subay
ları yer almışlardı. Gürsel denizcile
re Donanmanın neşeli olup olmadığı
nı sordu. Bu, doğrusu istenirse dilin 
ucuna gelip söylenilmiş bir cümley
di. Zira yağız denizcilerin her hâ
linden pek neşeli oldukları açıkça 
belli oluyordu. General Gürsel odada 

bulunanlara Erzincan ziyaretinden 
edindiği intibaları nakletti. 3. Ordu 
İnkılâp hareketinde vazifesini bihak
kın yapmıştı. Hâlâ da yapmakta de
vam ediyordu. Ordu, hayatından 
memnundu. Üstelik eskisi gibi iğne 
üzerinde oturmaktaktaydı. 

General Erzincanda merasimsiz 
karşılanmıştı. Hava alanında vazife
lilerden başka hemen hiç kimse yok
tu. Burada kısa bir müddet kalmış 
ve son derece iyi intibalarla ayrılmış-
tı. Gürsel deniz subaylarından, biraz 
evvel söylediklerini bütün Donanma
ya iletmelerini rica etti. Ondan son-
ra Türk Deniz kuvvetleri subayları
na ihtilâl öncesine ait hatıralar an
lattı. 

Sakıtların tertiplerine hani nere
deyse Devlet Başkanı bile inanamı-
yordu. Elde edilen vesikalar kendi
sine gösterildiğinde aklı duracak gi
bi olmuştu. Hele D P . nin Orduya 
husumeti inanılır gibi değildi. Zama
nının Başbakanı subaylar için öyle 
sözler söylemiş, öyle tehdidler sa
vunmuştu ki, insan bunları tekrar 
etmeğe utanıyordu. Bir toplantıda 
Harp Okulu talebelerinin yaptığı nü
mayiş kendisine anlatıldığında sabık 
Başbakan kudurmuş ve "subayların 
kravatlarını pantalonlarının arkası
na yama yapacağını" ağzı köpüre-
rek söylemişti. 

Gürsel bunları naklettikten sonra 
İçişleri Bakanı Kızıloğluna dönerek: 

"— Söyle arkadaşlara, halkta bu
lunan silâhları! Bunu açıkladığımız 
zaman şaşıracaksınız. Sivil halkta, 
inanınız, Ordudakinden fazla silâh 
bulundu. Bunlar ne gaflet içindey-
misler, ne yapmak isterlermiş bilin
mez. Öyle değil mi P a ş a ? " dedi. 

Kızıloğlu başını önüne eğerek gü
lümsedi ve ele geçen silâhların mik
tarım sayım bitince açıklıyacağını 
söyledi. Gürsel, kahvesinin son yudu
munu da içtikten sonra denizcilere 
gülerek : 

"— Hâsılı, badireyi atlattık ço
cuklar. Yoksa halimiz dumandı. Ne
dir o Dilâver denilen -Ankara Valisi 
Dilâver Argun- adamın Orduyu da
ğıtma projesi?. Nedir o Harbiyeyi 
imha düşünceleri?. Yani bunlar 
memleketi bir yığın silâhlı eşkiya ile 
idareye mi kalkışacaklardı?' dedi. 

Daha sonra solundaki genç deniz 
üsteğmenine dönerek: "Bir sigara 
daha hakettim galiba" diyerek gü
lümsedi. Üsteğmenin verdiği Sam
sun sigarasını zevkle tüttürdü. De
niz subayları Generali merak ve dik
katle dinlemişlerdi. Gerçi Gürselin 
söyledikleri duyulmamış şeyler de
ğildi. İhtilâlin başından beri dillerde 
dolaşan hakikatlerdi. Ama bunu bir 
Hükümet Başkanının ağzından dinle-
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mek ve yapılması düşünülenleri İh
tilâlin Kumandanından bizzat öğ
renmek, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bir cüzü olan denizcilere hareketin 
meşruiyeti hakkında yeni bir fikir 
vermişti. Denizciler kumandanlarıy-
la resim çektirmeği arzuluyorlardı. 
Bunu söylediklerinde, Gürsel: 

"— Siz şöyle bir tertip alın, ben 
ortanıza girivereyîm" dedi. 

Subaylar sıralandılar. Ancak grup 
fotoğraf makinesinin objektifine sığ-
mıyacak kadar büyük olmuştu. Genç 
subayların öne çömelmesi teklif edil
di. Bunun üzerine General Gürsel o-
turduğu masadan kalktı ve grupun 
önüne geçerek çömelmeğe davrandı. 
Meraklı bakışlara cevaben de: 

"— Gençlerin öne oturmasını is
teyen siz değil miydiniz canım?' de
di ve kendine has bir kahkaha attı. 

Bordo renkli, güller İlli büyük bir 
halının kapladığı odadan çıkılırken 
Devlet ve Hükümet Başkanı kendi
lini merakla seyreden altı yaşlarında 
sevimli bir kız çocuğunun önünde 
durdu. Saçlarını okşıyarak şöyle de
di: 

"— Sayın bayan sana ne dua ede
yim? İnşaallah düğününde bulunur 
da bir Erzurum Barı oynarım" 

Sonra arkasında durup kendisini 
seyredenlere dönerek ilave etti: 

"— Bu duayı galiba kendim için 
ettim beyler..." 

Canın altındaki.. 
evlet ve Hükümet Başkanının 
yurt seyahati geçen haftanın ba

şında sessiz sedasız başladı. Uğurla
mağa giden olmadı. Ama seyahatin 
ikinci, üçüncü günü hayli yorucu ve 
zevkli geçti. Erzincandan Erzuruma 
giden Gürsel ve beraberindekiler, 
Erzurumda alınan bütün tedbirlere 
rağmen kendilerini halkın elinden 
kurtaramadılar. 

Erzurum, Başkanın gelişine ha-
zırlanmıştı. Ordu ve Emniyet Kuv-
vetleri çok sıkı tedbirler almışlardı. 
Kuş uçurtulmuyordu. Karşılama ya-
pılmıyacaktı. Halk Devlet Başkanını 
yol kenarından seyredebilirdi. Alkış 
tutulmaması sıkı sıkıya tenbih edil
mişti. Bununla da yetinilmedi. Pazar
tesi günü sabahın erken saatlerinden 
itibaren Belediyenin hoparlörleri 
"karşılama yapılmayacağını, alkış 
tutulmamasını" rica ediyor ye her 
beş dakikada bir bu rica tekrarlanı
yordu. Ama halkın sevgisinin önüne 
geçmenin imkânı yoktu. Civar köy 
ve kasabalardan akın akın insan Er
zuruma geliyordu. Gelenler çok er
ken saatlerde yol boyunca sıralan
mışlardı. Emniyet kuvvetlerinin ya
pabildiği tek şey, Hava Alanına kim
seyi sokmamak oldu. Öyle ki Hava 
Alanına gidebilmek için Emniyet 

Müdüründen hususi müsaade kartı 
almak gerekiyordu. Bu kartların sa
yısı da altıyı geçmedi ve bunlar Er
zurumda Bulunan üç basın mensu-
biyle Gürselin amcasının oğluna ve 
birkaç vazifeliye dağıtıldı. Başkanın 
diğer yakın akrabalarına dahi mü
saade kartı verilmedi. 

Uçaktan güleryüzle inen General 
Gürsele Devlet Başkanlarının kar
şılanmasında mutad olan sade bir 
tören yapıldı. Tören kıtası teftiş 
edildi. Kapalı bir otomobile bindiri
len Devlet Başkanı son derece kötü 
bir yoldan şehre indi. Yol tozlu ve 
bozuktu. Arazözlerin sulamasına 
rağmen General Gürsel bir hayli toz 
yuttu. 

Herşey güzel, herşey iyiydi. Emni
yet tedbirleri son derece sıkı ve 
muntazamdı. Ama vazifeliler bir şe

ye mâni olamamışlar ve Gürselin 
gözlerini nefretle kısmasının önüne 
geçememişlerdi. Yol boyunca topla
nan halk Başkana tezahürat yapı
yordu. Bu içten gelen, parasız pulsuz 
bir sevgiydi. Sâf Anadolu sevgisi.. 
Gelgelelim canın altındaki huy çık
mamış ve birkaç müzmin dalkavuk 
her devirde kullandıkları "Hoş Gel
din" dövizini kaptıkları gibi sokağa 
fırlamışlardı. Döviz her devirde kul-
landıkları dövizdi. Zira sararan yü
zünden çok evvel hazırlandığı ve bir
kaç kere istimal edildiği belliydi. 

Halk 3. Ordu Kumandanlığı bina 
sı önünde emniyet kuvvetlerinin bü
tün gayretlerine rağmen kordonu 
yarıp Başkanın otomobilinin etrafım 
sardı. Tezahürat had safhaya var
mıştı. Hattâ bir ara otomobili hava
ya kaldırmak istediler, Erzurumlula

rı bir bakıma haklı görmek lâzımdı. 
Sevgi ve saygının yanında bir de 
hemşehrilik vardı. Gürsel ve bera
berindekiler güçlükle binadan içeri 
girebildiler. Ordu Kumandanlığı oda
sında rahat bir nefes alan General: 

"— İnsan ister istemez duygula
nıyor" dedi. 

Ordu Kumandanının makamına 
oturdu. Oda genişti. İyi döşenmişti. 
Makam masasının karşısında top
lantılarda kullanılan uzun bir masa 
daha vardı. Duyarlar haritalarla 
kaplıydı. General Gürsel evvela bir 
Samsun sigarası yaktı. Etrafındaki
leri şöyle bir süzdükten sonra gü-
lümsiyerek: 

"— Vallahi buranın suyu ve soğu
ğu meşhurdur. Hele suyunun soğuk
luğu.. Küçükken yüzümü yıkamaya 

bir türlü cesaret edemezdim" dedi. 
Daha sonra, çocukluğunun geçtiği 

şehir hakkında etrafındakilere bazı 
izahat verdi. Bu sırada Kumandanlık 
binasının önünde toplanan halk dur-
mamacasına tezahürat yapıyor ve 
Generali görmek istiyordu.. Sade yor
gunluk kahvesini de içen Gürsel ağır 
ağır binanın balkonuna ilerledi. Bal
kondan hemşehrilerini birkaç saniye 
sevgiyle süzdü ve onları selâmladı. 
Yaptığı konusmada Erzurumlulara 
sabır, itidal ve çalışma tavsiyesinde 
bulundu. Artık kardeş kavgası bit
mişti. Memleketi sömüren bir D.P. 
idaresi yoktu. Yanılanlar nadim ol
malı ve memleket için doğru yolu, 
çalışmayı seçmelilerdi. Erzurumlular 
hemşehrilerini derin bir haz ve sükû
netle dinlediler. Konuşma bitince de 
uzun uzun alkışladılar. 

General Gürsel Trabzonda halk arasında 
Sembol Adam 

AKİS, 27 TEMMUZ 1960 14 

D 

pe
cy

a



YURTTA OLUP BİTENLER 

Ah şu Erzurum" barı.. 
kşam yemeği Vali Konağında ye
nilecekti. Ama bu öyle ahım şa

hım bir şey değildi. Yemek Vali ta
rafından veriliyordu. Cemal Gürsel 
ve beraberindekilerden başka yemek
te Vali. 3. Ordu Kumandam ve bir
kaç yüksek rütbeli subay vardı. Gür
selin sağında Vali, solunda 3. Ordu 
Kumandam yer almıştı. Mütevazi ye
mek evvelâ soğuk mezelerin sunul
masıyla başladı. General Gürsel mu
tadı olan iki kadeh sulu rakının üze
rine çıktı ve bunları büyük bir zevk

le içti. Son derece neşeli ve mesut 
görünüyordu. Yemekte umumiyetle 
havadan sudan konuşuldu. Hakika
ten yemek bir dost davetinden fark
sızdı. Gürsel resmiyeti bir tarafa bı
rakmıştı. Zira Devlet ve Hükümet 
Başkanı daha evvel subaylarla hu
susî bir toplantı yapmış ve öğrene
ceklerini öğrenmiş, söyliyeceklerini 
söylemişti. 

Saat 22 ye doğru Başkan Gürsel 
yemekten kalktı. Yüzünden son de
rece memnun ve neşeli olduğu anla
şılıyordu. Bu sırada 3. Ordu Kuman
danlığı binasının önüne büyük bir 
kalabalık toplanmıştı. Halk ellerin
de meşaleler, şarkı söylüyordu. Bir 
Erzurum folklor ekibi Erzurum ba
rını oynuyordu. 3. Ordu bandosu da 
bir köşede gösteriler yapıyordu. Er-
zurumda bir bayram havası esiyor
du. 

Vali konağından çıkan Devlet ve 
Hükümet Başkanı kapının önünde 
duran bir jipe atladı. Üstü açık olan 
jip ağır ağır 3. Ordu Kumandanlığı 
binasına doğru ilerlemeğe başladı. 
Kalabalık Gürselin geldiğini görmüş 
ve o tarafa yönelmişti. Jipin etrafını 
aldılar. Alkışlıyorlar ve "Yaşa Pa
la..' diye bağırıyorlardı. Gürsel teza
hürat arasında Kumandanlık binası
nın önüne geldi. Arkasından Gene
raller ve refakatindeki Millî Birlik 
Komitesi üyeleri de gelmişlerdi. Ban-
do bu sırada Harbiye marşını çal
mağa başladı. Toplanan binlerce ki
şi hep bir ağızdan marşı söylemeğe 
koyuldular. Gürsel ve beraberindeki
ler de marşa iştirak ettiler. Daha 
sonra Devlet Başkam ağır ağır mer
divenleri çıktı. Tezahürat yapan hal
kın toplandığı meydana hâkim bal
konda göründü. Balkonun sol tara
fındaki bir sütuna dayandı. Uzun 
uzun Erzurum Barı oynayan folklor 
ekibini seyretti. Başkanın bu anlar
da çocukluğunu, gençliğini, Erzu-
rumda geçen günlerini hatırladığı 
anlaşılıyordu. Gözlerinde birkaç 
damla yaşın toplandığı görüldü. Gür
sel bir müddet sonra gülümsedi. E-
lini kaldırarak hemşehrilerini sus
turdu. Devlet Başkanı Doğu seyaha

tinin ikinci konuşmasını yapıyordu. 
Ancak bu konuşmaya da bir • sohbet 
denilebilirdi. General Gürsel hemşeh
rilerine kısaca durumu anlattı. Bu 
İnkılâp neden yapılmıştı ? Sakıtların, 
memleketi ne hâle düşürdüklerini 
izah etti. Şimdi neler yapılması ge
rekmekteydi ? Bunların başında va
tandaşların her türlü kin ve nefreti 
bir tarafa bırakıp birbirlerini sev
meleri geliyordu. Sonra, çok çalış
mak lâzımdı. Aksi takdirde Batı me
deniyetine erişmenin imkânı yoktu. 
Şu veya bu şekilde vatandaşlar ara
sında görüş, din, mezhep ayrılığı 
olabilirdi. Ama unutulmamalıydı ki 
hepsi Türktü. Asıl olan da buydu. 

Kısa süren konuşmadan sonra ge
ne tezahürat arasında Başkan Gür
sel Vali Konağına döndü. 
Trabzonda.. 
Ertesi gün Trabzona gidilecekti. 

Doğu seyahati programına Trab-
zonun da dâhil edilmesinin sebebi 
vardı. Millî Birlik Komitesine bu • sa
hil şehrinden bir çok mektup gelmiş
ti. Millî İnkılâp hareketinden hoşlan
mayan bir zamanların mutlu azınlı
ğı D.P. liler İnkılâp eleyhinde hare
ket etmekte ve sineğin küçüklüğüne 
rağmen yapabileceği bulantıyı Trab
zonda hasıl etmeğe çalışmaktaydı
lar. Devlet ve Hükümet Başkanı iş
te bu yüzden Trabzona gitmeği ve 
vatandaşlarla temas etmeği uygun 
bulmuştu. Erzurumdan hareket saa
ti olarak 14.30 kararlaştırılmıştı. An
cak hava uçak için müsait değildi. 
Bu bakımdan Erzurum dar ancak sa
at 17 de hareket edilebildi. 

Trabzon semalarında ÇKB 59 nu
maralı askerî uçak görüldüğünde 
bekliyenler delin bir nefes aldılar, 

Zira hazırlık çok daha erkene göre 
yapılmış, hattâ bir ara Trabzonlu
lar endişelenmişler ve Gürselin gel
mekten vazgeçtiği zehabına dahi ka
pılmışlardı. Şehirde Erzurumda oldu
ğu gibi sıkı emniyet tertibatı alınmış
tı. Tek fark, halk sabahın çok erken 
saatlerinde hava alanına gelmiş ve 
bir daha da yerinden kımıldamâmış-
tı. Devlet ve Hükümet Başkanını 
karşılamak, görmek istiyorlardı. Em
niyet halkın bu isteğine karsı dur
madı ve onları oldukları yerde bı
raktı. Güze] olan, hava alanı ile şe
hir arasındaki mesafevi kiraladıkla
rı otomobillerle kateden vatandaşın 
bu kirayı hangi partiden çıkartacağı
nı düşünmemesi, kendi kesesinden 
ödemesiydi. Devlet Başkanını gör
meğe gelenler kiralık tezahüristler 
değildi. 

Uçaktan evvelâ Cemal Gürsel in 
di. Arkasından İçişler Bakanı Mu
harrem İhsan Kızıloğlu göründü O-
nu, Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan 
Türkeş ve diğer Millî Birlik Komite
si üyeleri takip ettiler. General Gür
seli Trabzonda bulunan Donanma- 21 
parça top atışıyla selâmladı. Mera
sim kıtasını teftiş eden Devlet Baş
kanı piste kadar sokulabilen bazı 
sevgi tezahürü âşığı zevatın ellerin 
kendisine has babacanlıkla sıktı. Bu 
arada genç olmasına rağmen el öp
mekteki maharetine hayran kalınan 
bir delikanlı. Gürselin eline atıldı ve 
Devlet Başkanının .müdahalesine 
meydan bırakmadan şapur şupur öp-
tü. Gürsel gencin yüzüne biraz acıya
rak, biraz da kızarak baktı. Sonra: 

"— Biz el öpmeyi kaldırdık. El, 
ayak öpme yok artık . Ama sen pek 
açıkgöz davrandın" dedi. 
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İstiklâl marşını dinledikten sonra 
yanındakilerle beraber alanın çıkış 
kapısına doğru yürüdü. Karşılayan
lar, Gürsel için açık mavi renkte ka
palı bir Chevrolet hazırlamışlardı. 
İhtilâl Hükümetinin başı bu otomobi
li reddetti. İlerde Orduya ait açık 
bir jip vardı. Yanına İçişleri Bakanı
nı, Alpaslan Türkeşi, Fazıl Akkoyun-
luyu ve Mucip Ataklıyı alarak jipe 
bindi. Jipi üç tane jip daha takip e-
diyordu. Jiplerde ellerinde otomatik 
tabancalar bulunan genç teğmenler 
yer almışlardı. Vali ve diğer zevat 
arkadaki arabalardaydılar. 

Kafile, hava alanına kadar gele-
bilen halkın coşkun tezahüratı ara
sında şehre doğru yola çıktı. Şehrin 
varoşlarında caddenin kenarlarına 
dizilen Trabzonlular Başkanı içten 
gelen sevgiyle alkışlıyorlardı. Gür-
tel Trabzonluları, Eisenhower'den 
sonra Türkiyede alışılan selam usu
lüyle -iki elini kaldırarak- selâmlı
yordu. 

Evvelâ Belediye binasının bulun-
duğu meydana gidildi. Belediye bina
lında mikrofon hazırlanmıştı. Baş
tan buradan Trabzonlulara hitap 
edecekti. Gürsel ve beraberindekile
rin binaya girmeleri bir hayli güç ol-
du. Halk kordonu yardı ve Başkanın 
ipinin etrafını aldı. Bu arada bir tür-
ü mâni olunamıyan bir hareket ba-
bacan Generali fena halde üzdü. Jipin 
strafını saran vatandaşlar atılıyor 
ve General Gürselin elini öpmeğe ça-
balıyordu. Eski bir bina olan Beledi
ye binasının balkonuna çıkabilmek 
için bir hayli uğraşan Devlet Başka
nı, Belediyeden içeri girerken öylesi
ne hırpalanmıştı ki, birkaç dakika 
nefes almayı uygun gördü ve Beledi
ye Başkanının makam odasına girdi. 

Sivaslı öğretmenler.. 
aşkan Gürselin Doğu seyahatinin 
en enteresan kısmını muhakkak 

ki, Sıvasa yaptığı ziyaret teşkil etti. 
Sivas Doğunun en mühim merkezle
rinden biriydi. Üstelik Başkanın bu 
ili ziyareti de hususî bir ehemmiyet 
taşıyordu. Millî Birlik Komitesinin 
genç üyelerine Doğuda Yassıada sa
kinleri âşıklarının bir kürtçülük ce
reyanını her vesile ile kullanmağa 
başladıkları ve körükledikleri bildi
rilmişti. Gerçi ortada öyle üzerinde 
fazla durulması gereken bir mesele 
yoktu. Millet İnkılâbı benimsemiş, 
Millî Birlik Komitesine alan güveni
ni türlü vesilelerle ortaya koymuştu. 
Ama ne olursa olsun, Sivaslı aydın
lara meseleyi bir kere izah etmek lâ
zımdı. 

Sabah Trabzonda Donanmayı zi
yaret eden Gürsel saat 9 da hareket 
etti. ÇKB. 59 numaralı, havacıların 
"konfor" dedikleri uçak sabık Baş-

Alpaslan Türkeş 
Çalışan beyin 

bakan tarafından hususî surette ta
dil ettirilmişti ve hakikaten konforlu 
bir uçaktı. Uçağın kapısından girin
ce iki taraflı bordo zemin üzerine 
beyaz çiçekler işli kadifeyle kaplan
mış dörder mükellef koltuk bulunu
yordu. Bu bölmeden küçük bir ka
pıyla ikinci bölmeye geçiliyordu, İ-

Mucip Ataklı 
İyi dostlar. 

kinci bölmede sol tarafta gövdeye 
yapışık bir masa ve masanın iki ta
rafında iki koltuk bulunuyordu. Böl
menin sağ tarafında boydan boya 
gül kurusu renginde goblenle kaplı 
bir divan vardı. Değişmiyen tek yer 
makine dairesiydi. 

Gürsel ve İçişleri Bakanı Kızıloğ-
lu ikinci bölmeye oturdular. Sekiz 
kişilik bölmede, sâğ tarafta uçakta 
bulunan bir gazeteci, onun arkasında 
Fazıl Akkoyunlu, solda Alpaslan 
Türkeş ve Mucip Ataklı ile Gürselin 
yaveri genç deniz üsteğmeni yer al
dı. Sivasa yolculuk bir hayli güç ol
du. Hava rüzgârlıydı ve uçuş için 
müsait değildi. Ancak askerler bu 
sallantıdan fazla müteessir olmadı
lar. Gürsel bir saatlik yol boyunca 
iki sade kahve ve iki Samsun sigara
sı içti. Sivas hava alanına gelindi
ğinde Başkan adamakıllı memnun 
olmuş ve "Yahu bu uçak çabuk ge
tiriyor insani" demişti. 

Sivasta karşılama diğer şehirler-
dekinden farksızdı. Gürsel şehre acık 
bir jip içinde girdi. Yanında gene 
dört jip ve otomatik tabancalı genç 
teğmenler Vardı, Gürselin Sivasa gi
rişini uzaktan görenler bir ihtilâl 
başkumandanı olduğunu anlamakta 
güçlük çekmediler. Halk son derece 
Sevinçli ve neşeliydi. Karşılayanlar 
arasında sevinç gözyaşları dökenle
rin ekseriyetini kadınlar teşkil edi
yordu. 

Gürsel Sivas Vilâyet konağının 
balkonundan Sivaslılara hitap etti. 
Konuşması diğer şehirlerdekinden 
farklı olmadı. Ama Sivaslılar ertesi 
gün Sivaslı öğretmenlerden ikinci 
bir konuşmanın hikâyesini duydukla-
rında Başkanın Sivasa neden geldi
ğini anladılar. 

Salon Sivas Lisesinin konferans 
salonuydu. Biralara öğretmenler o-
turmuş, Başkan Gürseli bekliyorlar
dı. Gürsel evvelâ Sivas Kongresinin 
yapıldığı tarihî salonu gördü. Sonra 
Atatürkün kaldığı odayı ziyaret at» 
ti. Sivas Kongresini yapanların yağ
lı boya tablosunun karşısında durdu 
ve Valiye sordu: 

"— Bunlardan hayatta olan var 
m ı ? " 

Vali hayatta olanların ismini 
saydı ve: 

"— Mahdut kimseler efendim" 
dedi. 

Bu sırada Cemal Gürselin gözle
rini yaşartacak bir hâdise cereyan 
etti. Genç bir teğmen bütün askerli' 
kaidelerini unutup şöyle demişti: 

Bir de Atatürk Paşam!" 
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mühim hâdisesi oldu. Başkan, Öğret
menlere bir tehlikeyi haber vermeğe 
gelmişti. Bugün İnkılâp Hükümeti
nin elinde Türkiyenin Kürtler tara-
fından idare edildiği iddiasını yayan 
vesikalar vardı. Bu cüretkârlık bo
şuna değildi. Bir kere düşük iktidar 
rey kaygusuyla böyle bir cereyanı 
alabildiğine desteklemiş ve Kürt 
şeyhlerine avuç dolusu para vermiş
ti. Gayesi aslında Türk olan bu in
sanların oyunu almaktan ibaretti. 
Devlet Başkanı kendisini dinleyen 
öğretmenlere dâvanın istikbali hak
kında şunları söyledi: 

"— Hükümetimiz bu işin hâili 
için en şiddetli ve zecri tedbirleri al
mıştır." 

Ama Gürselin meramı başkaydı. 
İş kökünden halledilmeliydi. Bunu 
da ancak öğretmenler yapabilirdi. 
Öğretmenlerin hâlen Türkçe bile bil
meyen Kürt çocuklarını aslına rücû 
ettirebilme imkânları mevcuttu. Bu
nu onlardan bekliyordu. Zira bunlar 
mükemmel Türklerdi. Sadece tahrik 
ediliyorlardı. 

Gürselin Sivası ziyareti oldukça 
kısa sürdü ve Başkan beraberindeki
lerle birlikte kararlaştırılan saatten 
20 dakika evvel şehirden ayrıldı. U-
çağa binerken yanındakilere şöyle 
dedi: 

"— İyi bir seyahat oldu. Vatan
daşlardan da doğrusu pek fazla iti
bar gördük. Güzel olanı hepsinin göz
lerindeki kıvılcımdı." 

İmtihan edilen başkan 
aşkan Gürseli Ankarada bir sürü 
iş bekliyordu. Gürsel, uçaktan 

iner inmez. Başbakanlığa gitti ve ma
sasının başına oturdu. Ayrılığı sıra
sında meşgul olamadığı meselelerin 
üzerine eğildi. 

Devlet ve Hükümet Başkanının 
geride bıraktığımız hafta bir iki sa
at dinlenmek için giriştiği teşebbüs 
de akim kaldı. Cuma günü saat 20.45 
de siyah bir Cadillac Orduevinin ö-
nünde durduğunda, bahçede oturan 
subaylar ve aileleri ellerine böyle gü
zel bir fırsatın geçeceğinden haber
sizdiler. Başkan Gürsel Otomobilden 
gülümsiyerek indi. Orduevinde açı
lan "Hürriyet Mücadelesinde Anka
ra" isimli fotoğraf sergisini gezecek 
ve bahçede birkaç saat Oturacaktı. 
Sergiyi dikkat ve büyük bir merak
la dolaştı. Foto muhabirlerinden 
uzun uzun izahat aldı. Daha sonra 
bahçeye geçti. Bir kenara oturup se
rinlemek, bir şeyler' içmek istiyordu. 

Ne mümkün!. Subaylar derhal 
atılmışlar ve Generallerini aralarına 
almışlardı. Sohbete girişildi. Ezeli 
kaide burada da kendini gösterdi ve 
subaylar konuşma sıralarını hanım

larına terkettiler. Hanımların şikâ
yeti çoktu. Bir defa geçim dertleri 
vardı. Sonra zamansız ve usulsüz ta
yinlerden şikâyetçiydiler. Gürsel bü
tün bunların sakıtlarla beraber gitti
ğini, her şeyin düzeleceğini söyledi. 
Söz Birleşik Arap Cumhuriyetinin 
Hatay meselesindeki tutumuna gel
di. Başkan tatlı tatlı tebessüm ede
rek t 

"— Ayıp ediyorlar. Gelsinler de 
alsınlar bakalım" dedi. 

Sual yağmuru dinmemişti. Her 
birine ayrı ayrı cevap yetiştirmeğe 
çalışan Gürsel bir ara etrafındakile
re: 

"— Yahu şuraya bir kahve içme-

Faz ı l A k k o y u n l u 

Etrafın iyisi 

ğe geldik. Beni imtihan mı ediyorsu
nuz?" diyerek bir kahkaha attı. U-
zatılan bir subay sigarasını alırken 
gülümsedi ve ilave etti: 

"— Bu sigara biraz öksürtüyor. 
Şimdi Samsun içmeğe başladık da..." 

Memleketin en yüksek makamına 
geçtiğinden bu yana galiba Gürselin 
tek "lüks" ü bundan ibaretti. 

mendille alnında biriken terleri ku
ruladı. Sonra ceplerini dikkatle araş
tırarak ufak kâğıtlara yazılmış not
ları önünde bulunan masanın üzerine 
yaydı. Belli ki hazırlıklıydı. Ancak 
işi henüz bitmemişti. Masanın üze
rindeki sürahiden bir bardak buzlu 
su dolduran hatip, salonda bulunan 
ve sıcaktan âdeta derileri kavrulan 
dinleyicilerine mütebeesim bir nazar 
atfederek suyunu içti, konuşmağa 
başladı. Tatlı adam Burhan Felek
ti ve İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 
Başkam bulunuyordu. 

Hâdise geçen haftanın sonunda 
İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin top
lantı salonunda cereyan ediyordu. 
Toplantının mühim ve müstesna bir 
sebebi mevcuttu. Tarih 24 Temmuz
du. Günlerden pazardı. İstanbul en 
sıcak günlerinden birini yaşıyordu. 
Son derece samimî bir tablo içinde 
basın teşekküllerinde çalışan mesul 
şahıslar -Sahipler ve Yazı İşleri Mü
dürleri- Basının kendi kendini kon
trolünü derpiş eden bir yasaya, bir 
ahlâk yasasına imza koyacaklar, hür
riyet içinde geçen ilk bayramlarını 
kutlayacaklardı. 

İşte geçen haftanın sonundaki sı
cak pazar günü İstanbul Gazeteciler 
Cemiyetinin toplantı salonunda bu 
kadar kalabalık bir gazeteci grubu
nun ve davetlilerin bulunmasının se
bebi hkmeti buydu ve bu meşru, ma
nalı sebebi Burhan Felek nevi şah
sına münhasır esprileriyle şöyle ifade 
ediyordu: "Arkadaşlarımız hapisha
nelerde çürürken bizim o devirdeki 
bayramımız şekersiz şeker bayramı 
gibi idi. Gene biz o devirlerde bu bay
ram kutlanırken hicap duyuyorduk. 
"Burhan Felekin konuşmasını yap
tığı salonda tek boş yer kalmamıştı. 
Bu arada Istanbul Gazeteciler Cemi
yetinden Kadri Kayabal mikrofonun 
başına gelerek Millî Birlik Komite
sinden Yüzbaşı Numan Esini mikro
fona davet ettiğinde bütün gözler, 
mikrofonun bulunduğu masanın tam 
karşısına isabet eden kısma, kırmızı 
yakalı kurmay subayların bulunduğu 
sıralara yöneldi. İlk sırada Millî Bir
lik Komitesinin genç elemanları bu
lunmaktaydı; Bunlar Ankaradan sâ
dece bu törende bulunmak için gelen 
ihtilâlin genç kurmaylarıydı. Orhan 
Erkanlı, İrfan Solmazer ve Numan 
Esin günün şeref misafirleri oldular. 
Ancak bunların arasında sivil giyin
miş, gri elbiseli, ufak tefek, gözle
rinde zekâ kıvılcımları parlayan bir 
tanesi sâdece şeref misafiri olmakla 
kalmadı, gazetecilere hitap ederek 
Millî Birlik Komitesi adına ihtisasla
rını da dile getirdi. Bu genç adam. 
Kurmay Yüzbaşı Numan Esindi. E-
sin gazetecilere teşekkür ediyordu. 
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Basın 
En hayırlı kontrol 

zunca boylu, lâcivert elbiseli, göz
lüklü adam oturduğu yerden al

kışlar arasında kalktı ve iki adım ö-
tesinde bulunan mikrofonun başına 
geçti. Heyecanlıydı. Evvelâ sağ iç 
cebinden çıkardığı büyükçe bir beyaz 
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Esin gazetecilere minnettardı. Ne 
var ki bazı noktalarda haklı ve isa
betli şüpheleri, endişeleri de mevcut
tu. Bunları büyük bir samimiyetle 
anlattı. Mesele, bir yasaya imza koy
maktan ziyade bir cemiyette mevcudi 
yeti elzem ahlâki nizamın teessüsünü 
sağlamaktı. O yüzdendir ki Numan 
Esin, yasaya imza koyanların, bu asil 
hareketi bir ahlâkî nizam içinde tat
bik etmelerini arzuluyordu. Hem iş 
bu kadarla da bitmemeliydi. Gazete
cilerin bu kenetlenmesi, bu tesanüdü, 
bu kendini kontrolü cemiyete, halka 
intikal ettirmeliydi. " 

Genç yüzbaşı konuşmasını bitir
diği zaman salonda bulunan yaşlı, 
güngörmüş gazeteciler hayli heye
canlandılar. Ahmet Emin Yalman 
bir kaç defa yerinden hopladı. Bur
han Felek genç ve idealist yüzbaşıyı 
hararetle tebrik etti. 

İşin lâf kısmı sona erince esas me
seleye geçildi. Yasaya imza atılacak
tı. Bunun için İstanbul Gazeteciler 
Cemiyeti ve yasayı hazırlıyan komis
yon adına Kadri Kayabal mikrofona 
geldi ve Türkiyenin muhtelif yerle
rinde intişar eden gazete ve mecmu
aları imzaya davete başladı. 

İlk imza, devri sabıkın en fazla 
gadrine uğrıyan AKİS mecmuasının 
hakkı oldu. AKİC adına imtiyaz sa
hibi ve Yazı işleri Müdürü Kurtul 
Altuğ basının ahlâk yasasına birinci 
imzayı atmanın heyecanını yaşadı. 
AKİS'i diğer gazete ve dergiler takip 
ettiler. İstanbulu ve salonu kavuran 
sıcağa rağmen salondaki heyecan son 
haddini bulmuştu. Gazete sahip ve 
mesulleri sıra ile geliyorlar, büyük 
bir dikkat ve itina ile riayete ahdet
tikleri yasaya imza basıyorlardı. Tam 
bu arada Kadri Kayabal İzmir Yeni 
Asır gazetesi, sahibi Şevket Bilginin 
ismini okudu. İsim Dünyacıların pek 
hoşuna gitti ve Bediî Faik bulunduğu 
yerden "He heee " diye bağırdı. Ne 
var ki Şevket Bilgin mazeretine bi
naen gelememiş, bu tezahüratı seyir
den mahrum kalmıştı. 

İmza merasimi bir saate yakın 
sürdü. Şimdi iş bu hayırlı vs lüzumlu 
teşebbüse Ön ayak olanları, bu yasa
yı hazırlıyanları takdime kalıyordu. 
Nitekim öyle oldu. Kadri Kayabal 
herbirini teker teker anons etti. Bun
lar Abdi İpekçi, Ömer Sami Coşar, 
Kadri Kayabal, Alp Zirek, Hayri Al-
par. Nilüfer Yalçın, Seyfettin Tur
han, Bülent Ecevit ve Osman Kara
caydı. Herbiri yerlerinden kalkarak 
misafirleri ve meslekdaşlarını selâm
ladılar. Yalçın ve Turhan törende 
bulunmuyorlardı. Tören İstanbulun 
yakışıklı askerî Valisi Refik Tulganın 
konuşmasıyla sona erdi. 

Hep birlikte yukarıya çıkıldı, Yor-

Numan Esin 
Pratik bir adam 

gunluk ve sıcak cemiyetin mütevazı 
kokteylinde giderilmeye çalışıldı. Bü
tün bunlar işin hoş, eğlenceli ve zevk
li tarafıydı. Halbuki mesele bu kadar 
kolaylıkla hallolmamış, yasa huzur 
ve intizam içinde hazırlanmamıştı. 
Her yerde olduğu gibi gazeteciler a-
rasında da "muhafazakâr fikirli" 
kimseler bazı gayretler sarfetmişler-
di. O hâlde gözler birkaç gün, birkaç 
hafta geriye çevrilmeli ve hâdiselerin 
muhasebesi yapılmalıydı. 

Mürşidin irşatları 

er şey üç gazetecinin bir araya 
gelip İnkılâp sonrası basının 

kendi kendini kontrolü meselesini 
münakaşa etmesiyle başladı. 

Abdi İpekçi, Hasan Yılmazer, Çe
tin Altan ve Ömer Sami Coşarın ön
derliğini yaptığı "Self Control" fikri 
bir anda fazla taraftar buldu ve Ba-
bıâlide süratle yayıldı. Arkadaş soh
betlerinde basının dertleri mevzuun
da yapılan konuşmalar kısa müddet 
içinde geniş bir çevrede itibar gören, 
üzerinde münakaşa edilen bir mesele 
hâlini aldı. Ne var ki henüz ortada 
sistemli bir faaliyet yoktu. İşin ön
derliğini yapanlar 27 Mayısı müte
akip basında tâbiri amiyanesiyle "bir 
ayıklama" yapılmasını lüzumlu bu
luyorlardı. İşte Babıâlide bu fikrin 
fazla itibar gördüğü günlerde yeni il
tihaklar fikrin mücahitlerine destek 
oldu. İlk katılan tecrübeli gazeteci 
Burhan Felekti. 

Bunun üzerine işe hukukî bir ma

hiyet vermek lüzumu hissedildi. Bu 
arada devri sabıkın kalemşörleri Et-
hem İzzet Beniceler, Mümtaz Faik 
Fenikler ileri atıldılar. Vay efendim, 
tabii basın kendini tasfiyeye tâbi tut
malıydı. Zaten son zamanlarda şahıs
lara iftira ediliyor, yalan neşriyat 
yapılıyordu! Elbette bunlara mâni ol
mak iktiza ederdi. İşin öncüleri bu 
ahbap çavuşları mütebessim nazar
larla seyrettiler ve işlerine baktılar. 

Hemen bir komisyon teşkil edil
di. Bu komisyonda kanaat ve fikirle
rinden kıl kadar ayrılmıyanlar vazi
fe aldılar. Ömer Samiler, Abdi İpek
çiler, Hayri Alparlar, Alp Zirekler 
ve Kadri Kayaballar, Osman Karaca
lar, Nilüfer Yalçınlar, Seyfettin Tur-
hanlar paçaları sıvadılar, basının 
kendi kendini kontrol etmesine yar
dımcı olacak bir ön tasarı hazırladı
lar. İş bununla bitmiyordu. Beynel
milel Basın Enstitüsüne müracaat 
edildi ve her sahada tecrübeli bir 
mütehassıs istendi. Mütehassısı bek
lerken komisyon üyeleri boş durmu
yorlardı. Ömer Sami Coşar ve Apdi 
İpekçi mesai saatleri dışında yaban
cı basının bu "self control" sistemini 
tetkik ediyorlardı. Anlaşılan genç 
gazetecilerin ağzı sütten bir hayli 
yanmıştı. Yoğurdu üflemenin fazile
tine inanıyorlar, işi ciddiye alıyorlar
dı. Takriben 16 sahife tutan rapor 
böyle titiz bir çalışma sonunda kale
me alındı. Rapor istişarî mahiyet ar-
zedecek olan bir kongreye sunulacak
tı. Beynelmilel Basın Enstitüsünden 
çağırılan mütehassıs Mr. Hernelius 
geldiğinde herşey hazırlanmıştı. Bir
likte bir masanın başına oturuldu ve 
Türk gazetecilerinin ahlâk yasası bir 
defa daha imbik ve süzgeçten geçiril
di. Mütehassıs Mr. Hernelius raporun 
ve yasanın metnini tetkik edince 
"Bana yapılacak iş kalmamış" de
mek lüzumunu hissetti. Demek ki. 
gençler iyi çalışmışlardı. Zaten ucun
da menfaat olmıyan bir meselede ba
şarı kazanmak için ceht ve enerji kâ
fi geliyordu. 
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Rölöve şapka ve altı 
stişari kongrede derhal bir cereyan 
kendisini belli etti. Eski İktidarın 

sözcüsü Havadisin "Yeni Kuşağı" bir 
takım itirazlarla gelmişti. Mücadele
yi Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğ-
lu yapacaktı. Sanat yazılarına Evli-
yaoğlu Gökhan diye imza atan ve ya
zılarından ziyade rölöve şapkasıyla 
tanınan delikanlı dostları arasında 
koyu bir Necip Fazıl hayranı olarak 
bilinmekteydi. Haydarpaşa Lisesinin 
edebiyat matinelerinde şiir okuyarak 
edebiyat sahasına atılmış bulunan 
Evliyaoğlu Basın hakkındaki fikirle
rini gazetesindeki ideal arkadaşları 
Peyami Safa ve Orhan Seyfi Orhon-
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la istişare suretiyle daha da kuvvet
lendirmişti. 

İ s t i şa r i kongrenin ikinci günü, 
bu rölove şapka meraklısı genç kür
süye geldi ve ithamlarına başladı. 
Yasanın bir maddesi aynen şöyle de
mekteydi: "Din istismar edilemez" 
İşte Evliyaoğlu Gökhanın rölöve şap
kasının tepesinden fırlamasına se
bep olan buydu. Efendim, bu ne de
mekti? Yani dinin dokunulmazlığı 
mı vardı? O halde siyaset te, ilim de 
istismar edilemezdi. Bu madde yer
sizdi. Evliyaoğlu Gökhan ithamları
nı bitirdikten sonra kongreye döndü 
ve "Biz bir tasarı hazırladık, hazır
ladığımız tasarı bize verilmiş olan 
tasarıdan bazı noktalarda farklı 
maddeler ihtiva* etmektedir. Tasarı
mızın müzakeresini talep ediyoruz" 
dedi. 

Ancak bu, usûle aykırıydı. Mer'i 
mevzuata ve teamüle göre bu kaabil 
tasarılar önce komisyona gelir, ora
da tetkik edilir, bilâhare umumi he
yete intikal ederdi. Buna rağmen iyi-
niyet sahibi başkanlık her iki tarafın 
arzularını tevhid etti ve bir karara 
varıldı. Komisyonun hazırladığı ta
tarının tümü görüşülürken Havadi
sin genç kuşağı da tenkidlerini bildi
rir, arzulannı söylerdi. 

Ancak, Havadisin genç kuşağının 
ne istediği bir türlü anlaşılamadı. 

Hattâ neyle mutabık bulunmadıkları 
da ortaya çıkmadı. "Din istismar edi
lemez" tâbirinin nesini beğenmemiş
lerdi? Gökhan Evliyaoğlunun "kürsü 
mücadelesi" bir belirli tarzda Hami 
Tezkanın "kulis mücadelesi"yle des
teklenince meselenin mahiyeti daha 
iyi anlaşıldı. Ortada iki zümre vardı. 
Bunların birincisi eski, düşük İktidar 
zamanında mesleğin çilesini çekmiş, 
katlanmadık fedakârlık bırakmamış
tı. İkincisi aynı devrede alkış tutmuş, 
nimetlerden faydalanmış, kolay yol
da yürümüştü. Şimdi dikenler ayık
landığından herkes ortaya fırlamıştı. 
Mücadele manasızdı. Nitekim "kulis 
faaliyeti" Hami Tezkana sâdece mes-
lekdaşı Ayhan Yetkinerin sert bir ce
vabını kazandırdı. Gökhan Evliyaoğ-
lunun "kürsü mücadelesi" de Basının 
Ahlâk Yasasının büyük ekseriyetle 
tasvibi neticesini verdi. 

İşte haftanın sonundaki pazar gü
nü heyecan içinde imzalanan yasanın 
hikâyesi bu idi. Dikkati çeken husus 
Hami Tezkanın büyük bir gururla 
Yasaya imza çakması oldu. İmza ça
kıldı mı riayet şarttı. Balonda Gök
han Evliyaoğlunu arayanlar ise ha
yâl sukutuna uğradılar. Rölöve şap
kalı gazeteci meydanda yoktu. 
Sistem nasıl işleyecek? 

azar günü gönül rızasıyla basılan 
İmzalar şu metnin altına atılıyor-

YURTTA OLUP BİTENLER 

Burhan Felek 
Basının pîrî 

du: "Hürriyete liyakatin başta gelen 
şartının hürriyet içinde kendi kendi
ni kontrol edebilmek olduğuna ina
nan aşağıda isimleri yazılı Türk ba
sın müesseseleri demokrasinin temel 
unsurlarından olan basın hürriyeti
nin topluma ve demokratik düzene 
en yararlı bir yolda işlemesini sağla
mak için tesbit ettikleri Ahlâk Yasa
sına ve bu yasayı yürütmekle görev
li Basın Şeref Divanının kararları
na uymayı kabul ve taahhüt eder
ler". 

İmzalarla kurulan, aslında bir sis
temdi. Sistemin işleyiş tarzı dâvanın 
başarısının miyarı olacaktı. Yasayı 
imzalayanlar on maddelik bir taah
hüt altına giriyorlardı. Buna göre ga
zetecilik mesleğini, ahlaka aykırı 
maksat ve menfaatlere âlet etmiye-
ceklerdir. Müstehcen, gayri ahlâki 
yayında bulunmıyacak, galiz kelime
ler kullanmıyacak, şeref ve haysi
yetlere haksız yere hücum etmiye-
cek, fertlerin hususî hayatini âmme 
menfaati lüzum göstermedikçe orta
ya dökmeyecek, iftira ve isnatta bu
lunmayacak, dini istismar etmiye-
ceklerdir. Haberlerde hakikatleri 
maksatlı olarak tahrif etmiyecekler-
dir. Şahsî veya tek taraflı görüşlerini 
haberlerin metnine sokmıyacaklardır. 
Verdikleri yanlış bilgilerden dolayı 

İmza töreninden bir görünüş 
Yedisinden yetmişine kadar, 
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kendilerine yollanan haklı cevap ve 
tekzipleri en kısa zamanda yayınla
yacaklardır. 

Yasayı Basın Şeref Divanı yürü
tecektir. Basın Şeref Divânının on 
üyesinden yedisini İstanbul, Ankara 
ve İzmirdeki basın teşekkülleri seçe
cektir. Diğer üç üye Üniversite Sena
tosu tarafından seçilecek bir Profe
sör, İstanbuldaki en kıdemli Ceza 
Hâkimi ve İstanbul Barosu İdare. 
Meclisinin seçeceği bir avukattır. Di
vânın başkan ve ikinci başkanları ba
ın mesleği dışından gelen bu üç üye 
tarafından kendi aralarından seçile
cektir. Diğer üyeler arasından seçile
cek bir genel sekreter de müracaat 
ve şikâyetleri kabul ederek divânla 
ilgili işlemleri yapacaktır. 

Basın Şeref Divânı, Ahlak Yasası
na aykırı hareketleri ya kendiliğin
den, ya da menfaatleri ihlâl edilen 
ilgililerin şikâyetleri üzerine inceli-
yecek ve karara bağlayacaktır. Böy-
lece Divân, uygunsuz bir hareketi 
bizzat kendi ele alıp tesbit edebilece
ği gibi, kendi kendini kontrol meka
nizması herhangi bir gazetenin her
hangi bir neşriyatından mutazarrır 
olan herhangi bir vatandaşın tale
biyle de işliyebileeektir. 

Bu, vatandaşlara sağlanmış önem-
li bir kolaylıktır. Zira böylelikle mağ
dur olan şahıs ve müesseler mahke
melere başvurup, avukatlar tutup 
uzun zaman beklemek, büyük mas
raflar ihtiyar etmek gibi külfetlere 
katlanmıyacaktır. Divân Genel Sek-
reterliğine iddialarını bildirmek ve 
sâdece 50 lira yatırmakla yetinecek
ler, hakli oldukları takdirde bahis 
konusu neşriyatın tasdik veya tak
bih edildiğini kısa zamanda görecek
lerdir. 

Bu gibi müracaatların Divân ta
rafından ele alınabilmesi için ayrıca 
mahkemeye baş vurulmayacağı şar
tı ileri sürülmektedir. Bir suçtan do
layı iki defa cezalandırılmanın doğru 
olmadığını belirten hukuki prensibe 
uyan bu şart haklı ve yerindedir. 

Normal bir kaza yetkisi olmıyan 
Divânın, hapis ve tazminat gibi ceza
lara hükmedemiyeceği tabiîdir. Bu 
hale göre tesirsiz kalacağı düşünüle
bilir. Oysa ki aslında hapis ve tazmi
nat gibi, hattâ belki de onlardan da
ha müessir bir müeyyideye sahiptir: 
Teşhir! 

Divân, uygunsuz hareketini tes-
bit ettiği bir gazeteyi, yayınlayacağı 
tebliğle bütün efkârı umümiyeye 
teşhir yetkisine sahiptir. Tebliği, Ah
lâk Yasasına uymayı taahhüd eden 
bütün ' mevkuteler neşredeceği gibi 
radyolar da yayınlayacaktır. Böylece 
Divân kararları, akisleri her zaman 

büyük olmıyan mahkeme kararların
dan daha tesirli olacaktır. 

Sistemin bir tek mahzuru Basın 
Hürriyetinin mânasının iyi anlaşılma
ması ve bunun aleyhinde senelerden 
beri kesif bir propagandanın devam 
etmesidir. Bir takım kimselerde ba
sında çıkan en ehemmiyetsiz lâfla 
bütün şereflerini haysiyetlerin payi-
mal olduğu fikri yerleşmiştir. Hal
buki sistemin tolerans olmadığı tak
dirde, hakikaten şerefli kimseleri ba
sının iki satırla şerefsiz hale getirebi
leceği veya şerefsizleri şereflendire-
bileceği kanaati zihinlerden silinme-
diği takdirde Basın Şeref Divânı iş
ten baş alamayacak, en sonda sistem 
dejenere olup çıkacaktır. 

Ama bu tehlike önlenirse Türk 
Basınının yüz yıllık hürriyet savaşı 
zaferle taçlanacaktır. 

C. H. P, 
İçe dönüş 

u haftanın başındaki pazartesi gü
nü Ankaranın en meşhur binala

rından biri -Kızılaydaki C.H.P. Ge
nel Merkezi heyecanlı ve canlı gün
lerinden birini yaşadı. Hareketin se
bebi orta boylu, bej elbiseleri içinde 
biraz zayıf, fakat daha genç ve yakı
şıklı görünen İsmail Rüştü Aksaldı. 
Genel Sekreter, geçirdiği bir ülser a-

meliyatından tamamile iyileşmiş ve 
sıhhatini kazanmış halde işinin başı
na dönüyordu. Sabahın oldukça er
ken bir saatinde o pek sevdiği bahçe
sinden ayrılarak masasının başına 
avdet eden Genel Sekreter öğleye ka
dar sâdece dost ziyareti kabul etti. 
Herkes hayatından son derece mem
nundu. Zira doğrusu istenilirse basi
retli Genel Sekreterin yokluğu hisse
dilmiş, hele Genel Başkan da Heybe-
liadaya nakli mekân eyledikten son
ra "Genel"siz kalan Merkez pek a-
cıklı bir manzara almıştı. Merkez İ-
dare Kurulunun azalarından pek ço
ğu da İstanbula, denize girmeye git
mişlerdi. Bu yüzden İsmail Rüştü 
Aksalın mutad veçhile pek şık hal
de Kızılaydaki binada görünmesi se
vinç uyandırdı, C.H.P. nin terkedil-
memiş olduğu kanaatini uyandırdı. 
Aslında İsmail Rüştü Aksalın vazi
fesine dönüşüyle C.H.P. ciddî bir 
temsilci kazanıyordu. İş başındaki 
idarecilerin iki aylık tutumlarında 
küçük bir "normalizasyon"a ihtiyaç 
duydukları ve C.H.P. ile münasebet
lerini ayarlama lüzumunu ister iste
mez hissettikleri bu günlerde Büyük 
Partinin dizginlerinin İnönünün yok
luğunda Aksalın eline geçmiş bulun
ması işleri kolaylaştıracak bir mâna 
taşıyordu. 

Pazartesi günü Aksal Genel Sek
retere ayrılmış odasında sayısız zi-

İ s m a i l R ü ş t ü A k s a l b a h ç e s i n d e 

İdeal hayata elveda 
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yaret kabul etti. Ziyaretçiler geçmiş 
olsun diyorlar. Aksalı yeniden arala
rında gördüklerinden dolayı sevinçle
rini belirtiyorlardı. Aksal tebrikleri 
mütebessim bir çehreyle kabul etti. 
Ülser, kelimenin tam manasıyla ca
nına okumuş, bütün çalışma imkânı
nı elinden almıştı. O kadar ki İhtilâl 
günü dahi evinden çıkıp Genel Baş
kana gidememiş, ona yardım vazife
sini yerine getirememişti. Zira 27 
Mayıstan evvelki ayın heyecanı İs
mail Aksalın ülserini kabartmış, 
krizlerin sıklaşmasına ve dayanılmaz 
hâl almasına yol açmıştı. Genel Sek
reter 27 Mayıstan hayli evvel yatağa 
düşmüştü. Bu yüzden bir bakıma e-
vinde mahpus kalmış, hattâ bahçe
sine bile çıkamamıştı. Bu, Aksal için 
ameliyata karar vermenin hakikî se
bebini teşkil etti. Partisinin kendisi
ne en ziyade muhtaç olduğu bir sıra
da mücadele dışı kalmak Pamukova-
nın bu ciddî evlâdını son derece mü
teessir etmiş, kendisini bir çâre bul
maya zorlamıştı. Çâre ufukta yatı
yordu : Ameliyat Nitekim İsmail 
Rüştü Aksal da operatör Hazım Bu-
minin bıçağı altına yatmaya razı ol
du ve doğrusu pek de iyi etti. 

Haftanın başında Genel Sekreteri 
Kızılaydaki binada görenler Aksalın 
kefeni yırtmış olduğunu sezmekte 
güçlük çekmediler. Genel Sekreter 
şahsi tebrikleri kabul ettikten sonra 
partiyle alâkalı işlerin üzerine eğil
di. 27 Mayıstan bu yana müracaat
ların sonu gelmiyordu. Gerçi C.H.P. 
parti olarak hiç bir şey yapamayaca
ğını, yapmak da istemediğini ilân et
mişti. Buna rağmen C.H.P. nin D.P. 
ocak başkanlarına hayran zümresi
nin bazı dertleri vardı ve bunların 
hallini Genel Merkezden istiyordu. 
İsmail Rüştü Aksal bu haftanın ba
şındaki gün Kızılaydaki Genel Mer
kezinde partizan idarenin kapandığı
nı, meselelerin halli için en akıllıca 
yolun normal yoldan geçtiğini bildir
di. Tabiî şahsen yapabileceği her iyi
liği yapmaya hazırdı. Ama. parti adı
na harekete geçmek! İşte, Aksal on
da yoktu ve Genel Sekreterin ifade 
ettiği iktidara namzet partinin genç 
elemanlarının almış bulundukları ka
rardı. Parti, bir takım partililerin iş
lerini takiple vazifeli bir teşekkül ol
mak niyetinden sıyrılıyordu. Bu mü
kemmel bir alâmetti. 

İstanbul 
Yaralarını saran şehir 
(Kapaktaki idareciler) 
"— ayın Başvekilimden emir aldım. 

Canım isterse Süleymaniye 
camii hariç, İstanbul da yıkmadık yer 
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bırakmam. Neymiş bu hamam, yok 
bu cami Nereye el atsan, tarihî eser 
çıkıyor. Beyazıt camiinin kaderi bi
le, sayın Başvekilimin verdiği selâhi-
yet hududu içine giriyor. Bunu kafa
nıza böylece yerleştirin ve artık bu 
mevzuda bana tek kelime söyleme
yin. Anlaşıldı mı?" 

1957 senesinin yaz aylarında Be
yazıt meydanında işlemekte olan 
greyderlerin gürültüsü arasında aya
ğında çizmeleri, başında kepi ve e-
linde sopasıyla pek cakalı hâl arze-
den, sinirli tiklerle konuşan mühen
dis bu sözleri İstanbul Belediyesinin 
talihsiz mimarına söylüyordu. Mü
hendis, Karayolları Umum Müdürlü
ğü İstanbul Bölge Müdürü Muzaffer 
Uluşahindi. Sözün söylendiği sırada 

greyderler Murat Paşa hamamını 
yerle bir ediyorlardı. Bu manzarayı 
Belediyenin bir vazifelisi olmaktan 
ziyade Tarih fikrine sahip bir İstan
bullu olarak yüreği parçalana parça-
lana seyreden genç mimar hareketi 
"Bu yaptığınız barbarlıktır. Size bu 
emri verenler de, siz de tarihî eserleri 
yıktığınızdan dolayı bir gün gelecek 
mesul olacaksınız" diye protesto et
mişti. Ama aldığı cevap genç mimarı 
susmaya mecbur etmiş, "Sayın Baş
vekilin adı itirazın üstünden gel
mişti. Cevap "İstanbulun imarı" adı 
verilen rezaletin, plânsız ve program
sız işlerin, bedavadan zengin edilen 
müteahhitlerin, evsiz bırakılan in
sanların nasıl bir zihniyetin neticesi 

olduğunu göstermek bakımından alâ
ka uyandırıcıydı. "Sayın Başvekilim
den emir aldım İşte, İstanbulun 
imarının psikolojisi ve meşruiyeti 
buydu. 27 Mayıs sabahı biri Tuğge
neral, öteki Albay iki kurmay subay 
bu Istanbulu devraldılar. Bugün iki
sinin de cansiperâne gayretler sar-
fetmelerinin esas sebebi budur. İstan
bulun, 27 Mayıs tarihine kadar öyle
sine altından girilmiş üstünden çı
kılmıştır ki şehre bir düzen vermek 
artık sâdece devlerin harcıdır. 

Greyderlerin kurbanı Murat Paşa 
hamamı fetihten hemen sonra İstan-
bulda yapılan ilk Türk binalarından 
biridir. "Tarihini bilmeyen millet ba
basını tanımayan çocuğa benzer" sö
zünü unutup eski eserleri hâk ile yek

san eden zihniyet İstanbulu koca Sı
nanın da üç eserinden mahrum bı
rakmıştır. Bunlar Fındıklı Molla e-
fendi camii ve hamamı, Beşiktaş Si
nan Paşa hamamı ve Üsküdar Mih-
rimah Sultan camiidir. Üsküdardaki 
cami Menderesin valisi Fahreddin 
Kerim Gökayın hoşuna gitmediği i-
çin daha imar hareketi başlamadan 
yıktırılmıştır. İmar denilen facia 
başladıktan sonra sâdece Topkapı -
Aksaray yolunda on cami, medrese 
ve külliye yerle bir edilmiştir. Bu
gün yapılan bilançoya göre İstanbul-
da yıktırılan tarihî eserlerin sayısı 60 
civarındadır. Bunlara mukabil şehrin 
kazancı bir kaç geniş yol, biçimsiz 
meydanlar, başka türlü kaldırılma-
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sına imkân olmayan mahallelerden 
ibaret kalmıştır. Normal şartlar al
tında bugünküne nazaran asgari 
bel misli ucuza malolacak bu ka-
zançlara mukabil İstanbulluya se
neler senesi hayatı zehir edilmiş, yaş
lı başlı kadınlar yirmi santim geniş
liğinde kalaslar üzerinde cambazlığa 
mecbur bırakılmış, yüz milyonlarca 
lira bir mirasyedi hovardalığı için
de dağıtılmıştır. Gerçi Kadri Vezir-
oğlu veya Kemal Aksel neviinden 
genç "iş adamlan"nın eline bu saye
de büyük paralar geçmiştir. Hele yı-
kımlarda askerleri çalıştırıp amele 
çalıştırıyormuş gibi ücret almak pek 
çok kimseyi zengin etmiştir ama mil-

letin kazancı göz doyurucu olmamış, 
imar sevdası yüzünden şehrin sosyal 
düzeni adamakıllı bozulmuştur. İşte 
27 Mayıstan bu yana İstanbulun as
keri valisi Refik Tulga ile askeri Be
lediye Başkanı Şefik Erensü en ziya
de bu sosyal tahribatı tamir gayre
ti içindedirler. 

Bir İstanbullunun hikâyesi 
27 Mayıstan bu yana İstanbulluların 

adını hemen her gün duydukları, 
kendisini oralarında sık sık gördük
leri vali Refik Tulga eski bir İstan
bul ailesine mensuptur ve işin eğlen
celi tarafı Celâl Bayarın sabık baş
yaveridir. Istanbul valiliğini İhtilâl 
sabahı saat beşte devralmıştır. îhtilâ-
li plânlayanlar İstanbula vali olarak 
bu son derecede kibar, kültürlü, zeki 
ve kabiliyetli Tuğgenerali düşünmüş

ler, vazifeyi ona vermişlerdir. Tulga-
nın ailesinde zamanında isim yapmış 
bir çok şair ve Osmanlı imparatorlu
ğunda vazife almış şahıslar vardır. 
Bunların en şöhretlisi 19. asır başla
rının tanınmış şairi ve Tahran elçisi 
Sümbülzade Vehbi efendidir. 

Refik Tulga asker bir babanın en 
küçük çocuğudur ve babası Hamit 
beyin vazifeten bulunduğu Kütahya-, 
da, 1907 yılında doğmuştur. Tulga-
nın annesi Nimet Hanımdır. Kendi
sinden büyük üç kız kardeşi vardır 
ki bunların ikisi askerle, biri mühen
disle evlidir. Refik Tulga ilk ve orta 
tahsilini Üsküdarda yaptı. Üsküdar 
Sultanisinin onuncu sınıfında iken 
hem ailesinden gelen bir arzu ve hem 
de İstiklâl Harbinden muzaffer çık
mış Orduya karşı beliren bir aşkın 
tesiriyle sivil okulu bırakarak Kule
li Askerî Lisesine girdi. Kuleli Lise
sinde cereyan eden bir hâdise dola-
yısıyle okulunu İzmire nakleden Re
fik Tulga burayı 1925 de bitirdi ve 
aynı yıl İstanbuldaki Harbiyeye baş
ladı. 1927 yılında Harbiyeden mezun 
olan Refik Tulga sınıflarında hep bi
rinci idi. Bilhassa matematik dersin
de üstün başarısı ile tanınırdı ve ar
kadaşları Tulga ile "edebiyatı başa
ramazsın" diye alay ederlerdi. Bu 
yüzden Tulga edebiyat dersinin de 
üzerine düştü ve kısa zamanda büyük 
başarı kazandı. Bu arada bir çok şiir 
de yazdı. Tulga Harbiyeden sonra üç 
yıl Askeri Fen Tatbikat Okuluna de-

Aksarayda D.P. İman 
Baş mimar iflâs etti 

Imarzede bir bina 
Dert, dert, dert... 

vam etti. İlk kıta hizmetini Afyon Bi
rinci Kolordu karargâhında yapan 
Tulga 1934 de üsteğmen rütbesi ile 
Harp Akademisine girdi. 1937 yılın
da Harp Akademisi bitince bölük 
kumandam olarak Bolu 135. Piyade 
Alayına ve oradan da 1938 yılında 
Genel Kurmaya tâyin edildi. Genel 
Kurmayda çalışırken Refik Tulga 
Bükreş ve Atmadaki Balkan Paktı 
konferansına iştirak etti. 1939 yılın
da Fransız Harp Akademisinin imti
hanını kazanan Tulga İkinci Dünya 
savaşı çıkıncaya kadar burada oku
du ve aynı yıl içinde Paris Ateşemi-
liter yardımcılığına getirildi. 

Tulga İkinci Dünya Savaşının ba
şından 1942 yılma kadar Fransada 
kaldı ve Almanların Parisi işgal et
meleri üzerine Fransa hükümeti ile 
beraber Güney Batı Fransaya gitti. 
Tulga Pariste bulunduğu sıralarda 
Siyasi İlimler Okuluna da devam et
mek fırsatını buldu. 1942 yılında, 
yüzbaşılığının son devrelerinde Refik 
Tulga İstanbul Üniversitesi talim a-
layına bölük ve tabur kumandan mu
avini olarak tâyin edildi. Bu vazife
de iki yıl kalan Tulga, Türk gençliği 
ile yakından temas etmek imkânını 
orada buldu. O sıralarda talim alayı
na gelen Üniversiteli gençlik ve Tul
ga birbirlerinden çok iyi intibalarla 
ayrıldılar. 1943 yılları sonunda Genel 
Kurmay İstihbarat dairesine ve ora
dan da zamanın Genel Kurmay Baş
kanı Kazım Orbayın emir subaylığı-
na tâyin olunan Tulga 1946 yılım 
kadar bu vazifede kaldı. Refik Tulga 
Kâzım Orbayın emir subayı olarak 
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çalıştığı devrede büyük tecrübe ka
zandığını ve dersler aldığını sık sık 
tekrarlar. 1946 yılında Cumhurbaş
kanlığı »Muhafız Alayı Kumandanlı
ğına getirilen Refik Tulga 1947 yılı
na kadar bu vazifede kaldı ve Albay 
rütbesi ile Washington Büyükelçiliği 
Ataşemiliterliğine getirildi. 1950 yı
lına kadar "Washingtonda kalan Tul
ga sonra sırasıyle Sarıkamış 14. Sü
vari Tümeni Kurmay Başkanlığında, 
Patisteki NATO devletleri Avrupa 
karargâhı istihbarat dairesinde, 1953 
de Erzurum civarında Kargapınar 
256. dağ piyade alayı kumandanlı
ğında bulundu. Tulga 1954 yılında 
Cumhurbaşkanlığı başyaverliği ve 
Muhafız Alayı Kumandanlığına geti
rildi ve böylece 1950 den önce de ay
nı vazifede bulunduğu için iki Cum
hurbaşkanını yakından tetkik fırsa
tını elde etti. 1956 yılında general o-
lân Tulga aynı yıl Genel Kurmayın 
çok önemli bir dairesi olan Plân ve 
Harekât Dairesi Başkanlığına, 1957 y-
lında da Napolideki Avrupa Müttefik 
Kuvvetler Karargâhı İstihbarat Da
iresi Başkanlığına getirildi. Refik 
Tulganın vali olmadan önceki son va
zifesi 27 Mayıs İnkılâbı sırasında 
büyük şöhret yapan Davutpâşa Ü-
çünctü Zırhlı Tugayı Kumandanlığı
dır. Üçüncü Zırhlı Tugayı 28 Nisan
dan itibaren D.P. iktidarı aleyhinde 
nümayiş yapan, gençliğe fevkalâde 
iyi muamele etmiş ve gençlere kuv
vet vermiştir. Zırhlı Tugay 27 Mayıs 
gecesi de şehre girerek İstanbulu D. 

P. zorbalarından kurtarmış ve hürri
yete kavuşturmuştur. 
Politika kurbanı şehir 

efik Tulga yeni vazifesine başlar 
başlamaz İstanbulun politikaya 

kurban edilmiş olduğunu görmüştür. 
Nutuklarda sık sık ismi geçen ve 
Menderesi göz bebeği diye tanıtılan 
şehirde muntazam tek şeyin bulun
maması genç Generali şaşırtan hu
susların başında yer almıştır. Valilik 
makamına oturduktan sonra İstan-
bulun meselelerine ait doküman araş
tıran Tulga sâdece partizanlara ait 
listeler ve makam masasının gözün
de yüz kızartıcı bir takım resimler, 
adresler ve malzeme bulmuştur. Bu
nun üzerine yeni vali kolları bizzat 
sıvamış ve meseleleri keşfe başlamış
tır. Meydana çıkan ilk aksaklık E-
ğitim sahasında olmuştur. Okul ek
sikliği ve üçlü, dörtlü tedrisat Tul
ganın derhal dikkatini çekmiş, bir 
tedbir alınması lüzumunu ortaya 
koymuştur. Yeni valiye göre gençli
ği yetiştirmek gibi son derece önem
li bir vazife deruhte eden öğretmen
lerin geçimleri mutlaka tanzim edil
meli, bunlar lâyık oldukları hayat 
şartlarına kavuşturulmalıdır. Bun
dan başka kurtuluş çâresi yoktur. 

Tulganın ikinci müşahedesi şe
hirdeki doktor bolluğu olmuştur. Ye
ni vali görmüştür ki Türkiyede 12 
bin doktorun 4 bini İstanbulda çalış
maktadır. 18 yataklı bir hastahanede 
tam 14 doktorun bulunduğunu gör
mek bu metodik Generali hayretlere 

Refik Tulga Vilâyetten çıkıyor 
Yakışan bir vali 

düşürmüş, bunların Anadoluya da
ğılmaları lüzumuna kendisini inan
dırmıştır. Fakat Tulganın tüylerini 
ürperten şehire oy zaviyesinden ba
kıldığını öğrenmek olmuştur. Daha 
ilk tetkiklerde yolların açılmasında, 
çeşmelerin yapılmasında D.P. ye ve
rilen oyların baş rolü oynadığı görül
müştür. Hele gecekondu mahallele
rinde oturanların sosyal ihtiyaçları 
biç düşünülmemiş, sâdece tapular oy 
karşılığında dağıtılmıştır. Bu yüz
dendir ki Tulganın ilk işi bu mahal
lelere koşmak ve oradaki vatandaş
ları temin etmek olmuştur. Yeni va
liye göre İstanbulun belli başlı me
selelerinden biri gecekondu sakinle
rine normal hayat sağlamaktır. 

Belediyenin perişan hali 
Refik Tulga İstanbulun dertlerinin 

bir perdesiyle uğraşırken 27 Ma
yıstan bu yana başka bir kurmay su
bay, Albay Şefik Erensü Belediye 
Başkanı sıfatıyla dramın bir değişik 
perdesinde rol almaktadır. 

Belediye Başkanı da, tıpkı Vali 
gibi eski bir İstanbul ailesine men
suptur. Bir öğretmen olan Nazmi E-
rensünün üç çocuğundan biri Şefik 
Erensü 1912 yılında İstanbulda doğ
muştur. İlk ve orta tahsilini İstan
bulda yapan Şefik Erensü askerliğe 
karşı olan büyük hevesi dolayısıyle 
Harp Okuluna girmiş ve burayı 1932 
yılında büyük bir başarı ile bitirmiş
tir. Şefik Erensü ilk kıta hizmetini 
1938 yılına kadar Büyük Millet Mec
lisi Muhafız Alayında yapmış ve mü
teakiben Harp Akademisine girmiş
tir. Harp Akademisinden 1941 yılın
da mezun olan Şefik Erensü bir yıl 
kadar Genel Kurmayda hizmet gör
dükten sonra Sofyaya önce Ataşemi-
liter muavini, sonra da Ateşemiliter 
vekili olarak tâyin edilmiştir. 1944 
yılında yurda dönen Erensü 1946 ya 
kadar Harp Okulunda bölük kuman
danlığı yapmış ve 1947 yılında Mos
kova Ataşemiliterliğine gönderilmiş
tir. 1949 yılına kadar Moskovada ka
lan Erensü bir y ı l üddetle Paris A-
taşemiliterliğini de yaptıktan sonra 
Genel Kurmaya alınmış ve 1951' yılın
da Erzurum bölgesinde tabur kuman
danlığına getirilmiştir. 1953 yılında 
Erzuumdan İtanbula dönen Şefik 
Erensü Harp Akademisinde öğret
menlik yapmış, bu arada NATO Sa
vunma kolejine devam etmiştir, 195E 
yılında Kuleli Askeri Lisesi Kuman
danlığına getirilen Erensü 1959 da 
kıta hizmeti geldiği için aynı yerde 
alay kumandanlığı yapmıştır. 

Ordu içinde zekâsı ve kültürü ile 
şöhret yapan Eensü bekârdır. Eren-
köyde oturmaktadır. Çalışkan ve ile-
risi için çok ümit verici bir asker o 
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Albay Erensü ve AKİS muhabiri Aygünün odasında 
Kime niyet, kime kısmet 

lan Şefik Erensü halen Belediye S a 
rayında yatıp kalkmaktadır. Albay 
Erensü sabah s a a t 6.30 da uyanmak
ta ve gecenin geç vaktim kadar İ s 
tanbul Belediyesinin işleri ile meşgul 
olmaktadır. Şefik Erensü Kemal Ay-
günün yaptırdığı muhteşem çalışma 
odasını fazla şatafatlı görerek ken
disine daha mütevazibir oda seçmiş ve 
orada çal ışmaya başlamıştır. Gene 
Albay bilhasaa Kuleli Askerî Lisesi 
Kumandanlığı sırasında çok başarı 
göstermiş ve disiplini, çalışkanlığı 
askerlik anlayışı sayesinde örnek öğ
renciler yetiştirmiştir. 27 Mayıs İn
kılâbında büyük rolleri bulunan Harp 
Okulu öğrencilerinin geniş bir kısım 
Şefik Erensünün Harp Okuluna gön
derdiği Kuleli öğrencileridir, Eğlence 
hayatına düşkün olmayan okumayı 
seven Erensü İstanbul Belediyesinin 
ıslâhı için Belediyenin dürüst olma
sının, halkın da Belediyeye güvenme

nin olduğunu belirtmekte ve 
"Şimdiye kadar Belediye ile halk 
karşı karşıya idi. Bundan sonra Be 
lediye ile halk yan yana olmalıdır. 
Bu merhaleye erişildi mi meseleler 
kökünden halledilecektir." demekte
dir. Belediye Başkanı da Vali gibi 
Güzel Sanatların İstanbul şehri için 
çok mühim olduğuna inanmakta ve 
bu kolun gelişmesine çalışılacağını, 
yeni tiyatrolar açılacağını» konser
vatuarın büyütüleceğini söylemek
tedir. 

Fakat Erensüyü asıl meşgul eden 
İstanbul halkının gıdasıyla oynayan 
ve havadan servet kazanan kimseler
dir. Belediye Başkanı ge len bütün 
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Belediye Başkanları içinde belki de 
esnafa karşı en ziyade dostluk duyan 
adamdır. Ama dalavereci kabzımal
lara karşı giriştiği mücadeleyi mut
laka zaferle bitirmek. İstanbullulara 
ucuz sebze ve meyva yedirmek ni
yetindedir. 
Şehrin meseleleri 

Bu haftanın başında İstanbulu ida
re eden iki kurmay subay Mende

resin mirasının kolay kaldırılır bir 
miras olmadığını daha iyi anlamışa 
benzemekteydiler. Zira sabık olmak
tan ziyade sapık olduğu anlaşılan 
düşük Başbakan işleri o noktaya g e 
tirmiştir ki Belediye tamamile iflâs 
etmiş, Valilik ise bir parti ocağına 
dönmüştü. İstanbulda, o Görülmemiş 
Kalkınma neticesi bir kişiye günde 
1 2 5 litre su düşmektedir. Halbuki 
Devlet Su İşleri yıllarca evvel yap
tırdığı hesaplarda adam başına asga
ri 2 0 0 litre suya ihtiyaç bulunduğu
nu tesbit etmişti, Aslında bu da gü
lünç bir rakamdır, zira batı memle
ketlerinde her şahsa bin litre su isa
bet etmektedir. Ama su getirmek 
yol yapmak kadar gösterişl i olmadı
ğından Menderes o işe ilişmemiş, ba
his mevzuu 1 2 5 litrenin yüzde kırkı
nın da hatların bozuk olması yüzün
den zayiine aldırmamıştır. Elektrik 
meselesi de su işinden farksız hal
dedir. Kömürle çalışmasına rağmen 
bazı ufak revizyonlarla İstanbulun 
ihtiyacını karşılayabilecek Silâhtar-
ağa fabrikası ikmal edilmiş, hidroe
lektrik santrallerinden getirilen pa
halı cereyan sırf müşteri bulmak e-
meliyle İstanbula satılmıştır. Nakil 

vasıtaları derdi ise bir başka faciaya 
yol açmış, Menderes görülmemiş 
züppelikle ve yerlerine başka şey 
koymaksızın tramvayları kaldırtmış-
tır. Bunun üzerine şehrin muhtelif 
semtleri birbirlerine otobüslerle bağ
lanmıştır. En pahalı ve çabuk yıpra
nan vasıta olan otobüsler derdi biç 
bir zaman halletmemişlerdir. H e l e 
S a i t İbrahim Esi gibi ateşl i V.C. li-
lere servet sağlamak için alınan S k o 
da otobüsleri şık sık arızalanınca 
tam bir keşmekeş ortaya çıkmıştır. 

Albay Erensü öyle bir Belediye 
bulmuştur ki kime niçin para veril
diğini hâlâ anlamış değildir. 1956 da 
esnafı kontrol ets in diye kurulan B e 
lediye Zabıtası bir D . P . acentes i va
zifesini görmüş, burayı dolduranların 
büyük kısmı haraç sayesinde zengin 
olmanın yolunu bulmuştur. Zaten bu 
zabıta D . P . ocak başkanlarının ida
resine girmiş, cezalar muhalif esnaf 
üzerine teksif olunmuş, V.C. ye ya
zılmak bir zırh teşkil etmiştir. Buna 
mukabil yollara dünyanın parası ra
hatça sarfedilmiş, Beyaz ı t meydanı 
sekiz, Vatan Caddesi ve Edirnekapı 
yolu altı, Sahi l yolu altı milyon yut
muştur. H e l e bir gezi yolu olarak in
şası gereken Sahil Yolunun bir trafik 
yolu olarak ele alınmasının sebebini 
hiç kimse keşfedememiştir. Bunlar 
İstanbulun dertlerinden sâdece ufak 
bir kısmıdır ve İstanbulluyu biraz
cık rahata kavuşturmak için büyük 
gayretlere ihtiyaç vardır. Kendisini 
Başmimar diye reklâm eden Mende
resin aslında İstanbula en ziyade fe
nalık e tmiş insan olduğu artık ortaya 
çıkmıştır. Vali Tulganın ve Belediye 
Başkanı Erensünün geceyi gündüze 
katarak çal ışma mecburiyetleri bu 
gerçekten doğmaktadır. Gerçi ikisi 
de "Geçic i" olduklarım ileri sürerek 
şahıslarından ve gayretlerinden bah
sedilmemesi için çırpınmaktadırlar. 
Ama çalışmaları başarıyla sonuçla
nırsa İstanbul kendilerini ebediyen 
minnetle anacaktır. 
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G E N Ç L İ K 

İfşaat 
Bir devrim düşmanı 
Geçen hafta sonunda, Cumartesi 

günü, Konya sokakta, İşkur Ha
nın üçüncü batındaki 11 numaralı 
dairede bir basın toplantısı yapılı-
yordu. Dâirenin sıcaklığı 37 derece
yi bulmuştu. Önlerindeki kâğıtlara 
notlar alan gazeteciler kravatlarını 
gevşetmişler, alınlarında birikip şa
faklarından akan ter damlalarını si-
liyorlardı. İnsanın nefes almasına bi-
le engel olacak dereceyi bulan sıca-
ğa rağmen gazeteciler şikâyetçi gö
rünmüyorlardı. Yalnız masanın ba
sında oturmuş, bej elbiseli, beyaz de-
senli bir kravat takmış, kızıla çalar 
renkte bıyıkları olan ve basın top
lantısını yapan genç adamı hayret
ten hayrete düşerek dinliyorlar, 
not alıyorlardı. Hepsinin yüzünde, 
dinlediklerinin etkisiyle, kalın ve sert 
nefret çizgileri görünüyordu. İfşaat
ta bulunan genç adam Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtından Yekta Ragıp 
Özdendi. Dört daktilo sayfalık bir 
mektubu yüksek sesle, ağır ağır o-
kuyordu. Mektubun tarihi 2 Eylül 
1952 idi. İmza yerinde Ergun Göksan 
adı vardı. Memleketin bütünlüğünü 
bozacak, devrim aleyhtarı gerici ha
reketlerde bulunduğu için kapatılan 
Milliyetçiler Derneğinin faal üyele
rinden biri olarak çalışan Ergun 
Göksanın mektubu Sivastan bir ar
kadaşına yollanmıştı. Mektupta Ata-
türkten bahsediliyordu. Ama bu öy
le bir bahsedişti ki, okuyanın da, din-
liyenin de, her kelimeden sonra tüy
leri diken diken oluyor, yüzü buruşu
yor, dişleri gıcırdıyordu. Ergun Gök-
san, mektubunda Atatürk için şöyle 
diyordu: "Türklüğünden mi şüphe 
ediyor muşum? Türk olmadığından 
şüphem kalmamıştı. Ama asker olu
şu tohumunda biraz Türklük var gi
bi gösteriyor. Bir defa Anadolulu 
değil. Sonra müslüman değil. Sonra 
islâmiyet düşmanı. "Ne mutlu Tür
küm diyene" mi dedi? Elhamdülil
lah müslümanım dememek için..." 

Mektubu okuyan Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtından Yekta Ragıp 
Özdenin sesi titriyordu. Kendisini 
lor tuttuğu belliydi. Devam etti: 
"Devrimlerini mesnetsiz görmüyo
rum. Mesnetli görüyorum. Kasta 
müstenid.." 

Mektup, bu şekilde birbirinden 
çirkin, âdi ve bayağı yalan ve ifti
ralarla dolu olarak devam ettikten 
sonra, Ergun Göksan adındaki her
halde kaybedilmiş genç bir adamdır-
bu devrim ve Atatürk düşmanının 
nereden, kimlerden gıdalandığını da 
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gene bu mektuptan anlamak müm
kün oluyordu. Aşıl suçlu, mektubun 
satırları arasında çirkin yüzüyle sırı-
tıyordu. Mektupta Peyami Safadan 
da bahsediliyordu. Hani şu Havadis 
gazetesinde yeniden yazmağa baş
lıyarak, gençlikten ve okurlarından 
aldığı mektuplara nasıl teşekkür 
edeceğini bilemediğini söyliyen, ünlü 
Tahkikat Komisyonunun 1 numaralı 
fahrî yardımcısı Peyami Safadan.. 
Mektup şöyle devam ediyordu: "Pe
yami Kafanın -Milliyetçiler Der
neğinden sonra Devrim Ocakla-
rına sızan malûm kişiler Peyami Sa-
faya çok akıllı olduğu için araların
da Kafa derler- bir sözü vardır. Onu 
da unutmayınız: Atatürkü büyüklük
leri, küçüklükleri ve kültür bakımın
dan yetersizlikleri bakımından ince
lemek lâzımdır. Onun devrimlerini 
ailesinin faziletsiz oluşunun ışığı al
tında inceltmek lâzımdır." 

Bu satırlar, hem Ergun Göksan 
ve benzerlerinin devrim ve Atatürk 
düşmanlığının kaynaklarından birini, 
gıdalandıkları yeri açıkça gösteriyor, 
hem de sayıları az da olsa neden bu 
memlekette devrim ve Atatürk düş
manı vardır? sorusuna cevap veri-
yordu. 

Ne bir ses ne bir nefes 
Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı o 

zaman bu mektubu ele geçirmiş 
ve bir suretini zamanın Devlet Baş
kanı, düşük Celâl Bayara, aslını da 
Cumhuriyet Savcılığına göndermişti. 
Beklenen, bu mektup üzerine gerekli 
kovuşturmanın yapılmasıydı. Hayır 
ne yıllar yılı Atatürkçü görünen, "Se
i sevmek milli ibadettir" diyen Celâl 
Bayardan, ne Cumhuriyet Savcılı
ğından bir küçük ses çıktı. Her iki 
makam da sanki derin bir kış uyku
suna dalmışlardı. Ne bir ses ne bir 
nefes duyuluyordu. Bu sessizlik 1952 

Yekta Ragıp Özden 
Yaraya parmak bastı 

yılından bu yana sekiz yıldır devam 
etti. Yalnız bu arada küçük gibi gö-
rünen ama aslında büyük bir sahte
cilik tezahürüne de şahit olunmuştu. 
Düşük Bayar, kendisine yapılan açık 
ve belgeye dayanan ihbara rağmen 
susmuş, bilmez görüşmüş, olayla en 
küçük şekilde ilgilenmemiş, bu su-
retle devrim ve Atatürk düşmanlığı
nı tescil ettirmiş iken, bu ihbardan 
bir yıl sonra sanki kendisine hiç bir 
ihbar yapılmamış gibi, ruhunun bü-
tün bozuk ve çarpık taraflarını ayna 
gibi yansıtan çirkin bir el yazısı ile 
Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtının 
organı olan "Devrim Gençliği" Der-
gisine şunları yazıp gönderiyordu: 
"Türk gençliği onun vediası olan Tür
kiye Cumhuriyetini daima koruya
cak ve onun izinde yürüyecektir, Ke
mal Atatürk, Türkün târihinde ve 
gönlünde yaşıyacaktır." Bu mesajın 
tarihi 10 Kasım 1953 dü. . pe
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İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA 
İdare Meclisleri 

Yemliklere paydos 
eçen hafta Milli Birlik Komitesi
nin tasvibiyle yürürlüğe giren bir 

geçici kanuna göre, sermayesinin ya
nsından fazlası Devlete veya bu tarz 
iktisadî teşekküllere ait olan veya 
özel kanunlarla kurulmuş olan ikti
sadi mahiyetteki müesseselerde mev
cut idare meclisleri kaldırılıyor ve 
yerlerine bir Müdürler Kurulu konu
yordu. 

Milli Birlik Komitesi, bu kanunu 
kabul etmeden önce, iktisadi mese
lelerde tecrübesiyle tanınmış birçok 
şahsiyetlerle uzun görüşmelerde bu
lunmuştu. Herkes bir nokta üze
rinde mutabıktı. İktisadî devlet te
şekküllerinin idare meclisleri öteden 
beri vazife yapâmıyorlardı. Partizan 
D.P. iktidarı, bu meclisleri birer yem
lik olarak kullanıyordu. 5-6 idare 
meclisinden para alan D.P, milletve
killeri veya üyeleri vardı. Kim par
tizan idarenin maksatlarına en iyi 
hizmet ediyorsa, o kadar çok sayıda 
idare meclisine üye olabiliyordu. Bu 
üyeler vazifelerinin gerektirdiği ihti
sasla çok kere zerre kadar ilgili de
ğillerdi. Milletvekili sıfatını da taşı
yan idare meclisi üyelerinin muraka
beyle vazifeli oldukları teşekküllerde 
bu tarz vazifeler almaları ayrı bir 
gariplik teşkil ediyordu. 

Öte yandan idare meclislerinin sa
yısı da pek çoktu. Meselâ, Sümer-
bankın bir idare meclisi vardı. Bu 
yetmiyormuş gibi Sümerbanka bağlı 
bir müessese ve fabrikada ayrı bir 
idare komitesi kurulmuştu. Ayrıca 
idare meclislerindeki üye sayısı da 
lüzumundan çok fazlaydı. Bu yem-

liklere tâyin olunan D.P. lilerin işleri 
müessesenin başında bulunan Umum 

( Müdürü veya Müdürü murakabe et
mek değildi. Bunlar, çeşitli suiisti-
mallere karşı durmak isteyen umum 
müdür veya müdürlere baskı yapı-
yorlar, hat tâ onları zorluyorlardı. 
Bütün iktisadî devlet teşekküllerinin 
murakabesini yapmakla vazifeli U-
mumî Murakabe Hey'eti ise, çoğu 
kıymetli ve namuslu ihtisas adamla
rından kurulu olmasına rağmen, Baş
bakanlığa bağlı olduğu için yeterli 
bir çalışma gösteremiyordu. Üstelik, 
bu heyetin raporları, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Umumi Heyetine -ki 
bazı Meclis Komisyonlarının üyele
rinden kuruludur- en aşağı iki yıllık 
bir gecikme ile geliyordu. 

Bu durumda, İktisadî devlet te
şekküllerinin idare meclislerinde ve 
murakabe sisteminde bir reform ya
pılması lüzumu aşıktı. Mesele bu re

formun ne şekilde yapılması gerekti
ği idi. Reformu yaparken asıl üzerin
de durulması gereken şey, D.P. dev
rinin ifratlarından kaçarken tefritle
re düşmemekti. Milli Birlik Komitesi
ne türlü telkinler yapılıyordu. Tabii, 
yapılması en kolay olan telkin, Komi
te üyelerinin gördükleri suiistimaller
den kabarmış olan namus hislerine 
hitap ederek, idare meclislerinin top
tan kaldırılmasi telkini oldu. Halbu
ki, dertlin nereden geldiği daha iyi 
teşhis edilebilseydi, Milli Birlik Ko
mitesi idare meclislerini toptan kal
dırmak kararını belki de vermezdi. 
Dâva şuydu: Müesseselerde ıslahı ge
reken hususlar nelerdi? Müessesele
rin çalışmasını yapılan tâyinlerdeki 
suiistimaller ne dereceye kadar bo
zuyordu? Unutulmaması gereken 
bir şey vardı: Herkes Anaya
sa Mahkemesi diye bir müesse
senin lüzumunda ittifak ediyor
du. Ama, eğer Anayasa Mahkemesi 
üyeliklerine kırk haramiler çetesin-
den tâyinler yapılırsa memleketin 
ne hâl alacağını tahmin etmek 
güç olmazdı. İktisadî devlet teşek-
küllerindeki idare meclislerinin başı
na gelen de bundan farklı değildi. 
Ortada muazzam sarf kararları ver
mekle görevli bir Umum Müdür var
dı. Bu Umum Müdürü, muayyen meb
lâğı aşan sarfiyat kararlarında, ba
zı önemli tâyinler ve ihaleler gibi ko
nularda frenlemeli murakabe etmek 
gerekecekti. Bunun için, Umum Mü
dürün üstünde bir kurula, yani bir 
idare meclisine elbette ki ihtiyaç var
dı. Yalnız bu idare meclislerinin her 
kademede mevcut olmasına lüzum 
yoktu. Üye sayıları azaltılabilirdi. Üç 
kişilik tir meclis maksadı temine kâ
fi idi. . ' 

Halbuki, Millî Birlik Komitesinin 
kabul ettiği kanun ile, idarecilerin' 
üstünde bir otoritesi olan idare mec-
lisleri tamamen kaldırılıyordu. Bu
nun yerine kurulan ise, sadece bir 
Müdürler Kurulundan ibaretti. Mü-

dürler Kurulunun başkanı aynı za
manda müessesenin Umum Müdürü 
olâcaktı. Kurulun diğer üyeleri, U-
mum Müdürün emrindeki daire veya 
şube müdürleri ile o müessesede ça
lışan işçi ve memurların seçecekleri 
temsilcilerdi. Fakat bu temsilciler, 
çoğunlukta 'olmayacaklardı. Ayrıca 
kamu sermayesinin özel teşebbüsle 
işbirliği yaptığı kamu müesseselerin
de, özel teşebbüsün temsilcileri de 
Müdürler Kuruluna üye sıfatiyle ka
tılacaklardı. Yeni kanunla kurulan 
Müdürler Kurulunda müessese idare
sini ciddî bir Surette murakabe edebi
lecek bağımsız unsurlar, daha ziyade 
memur ve işçi temsilcileriydi. Her
halde memurdan maksat da iktisadî 
devlet teşekküllerinde sevk ve idare 
mevkilerinde bulunmayan ve işçiler 
gibi işçi sendikası kurmak hakkı 
kendilerine tanınacak olan fikir işçi
leriydi. Fakat, bu işçi ve memur tem
silcilerinin yeter derecede bağımsız 
olabilmeleri de işçi sendikalarının 
gelişmesine bağlıydı. İşçi sendikala
rına en geniş hürriyetin tanınması 
bile, bu teşekküllerin kısa zamanda 
gelişmesi için kâfi bir tedbir ve çâre 
değildi. İşçi sendikaları çok geniş ve 
kuvvetli bir hâle gelmedikçe kamu 
iktisadî teşekküllerinde çalışan me
mur ve işçilerin idare karşısında ta
mamen bağımsız olmaları beklene
mezdi. Bu durumda, sermayesinin ya
rıdan azı özel teşebbüs tarafından 
sağlanan kamu teşekküllerindeki ö-
zel teşebbüs temsilcisi en bağımsız 
murakabe unsuru olarak kalıyordu. 
Pek tabiî olarak bir Umum Müdürün 
kendi maiyetinde ve emrinde olan 
daire veya şube müdürleri tarafın
dan carî muamelelerinde bile doğru 
dürüst murakabe edilemeyeceği gün 
gibi açıktı. Zaten, aksi halde de, U-
mum Müdürün müessese içindeki bi-
yerarşik otoritesi sıfıra iniverirdi. 

Buna karşılık, yeni kanun bazı 
müsbet unsurlar da getirmişti. Bir 
kere, idare heyetlerinde çalışanların 
temsilcilerine yer verilmesi sistemi 
prensip itibariyle çok yerindeydi.. C. 
H.P. Araştırma ve Yayın Bürosu da 
Partinin Sosyal Meseleler Merkez İh
tisas Komisyonuyla bir arada hazırla
dığı kollektif iş mukavelesi ve grev 
hakkına dair kanun taslağında, kol
lektif iş mukavelelerine -özel teşeb
büste dahi -işçilerin müesseselerin ida 
re meclislerine katılmasını derpiş e-
den maddeler konabileceğini kabul e-
diyordu. Bu suretle işçiler, müessese
nin durumunu yakından görecekler ve 
bu anlayış sayesinde işçi ile işveren a-
rasındâki anlaşmazlıklarda anlayış 
zihniyeti ve yumuşak bir hava daha 
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Bir Görüş 

Tehlike Çanları 
Turgut YEĞENAĞA 

ylardan beri sürüp giden bir dert 
şu anda memleket iktisadiyatı-

na düzen vermeye çalışanların bü
tün dikkatini üzerine çekmiş bulu
nuyor. Dert) mensucat sanayiinde 
baş gösteren krizdir. Bilhassa pa
muklu mensucat bölümünde vaziyet 
devletin müdahalesini gerektirecek 
ehemmiyeti almıştır. 

Evvelâ bir noktayı belirtmek 
lazımdır. Bugünkü durumun arızi 
sebebi eski iktidarın 4 Ağustos 
1958 devalüasyon karandır. Bunu 
takibeden ve gelişigüzel tatbik olu
nan mali politika, siyasi tesirler al
tında işleyen kredi müessesesi men
fi unsurlar arasındadır. Fakat men
sucat sanayiimiz bu arızi derdin 
yanında bir de bünyevî dertle yara
lıdır ki sanayicilerimizin bir çare 
aramaları elzem hale gelmektedir. 
İnkılâp Hükümetinin son günlerde 
aldığı "Kredi oriyantasyou" ka
rarı duraklamayı önliyecek mahi
yettedir. 

Bilhassa düşük iİktidar zama
nında kurulan ve kısmen Sanayi 
Kalkınma Bankasının iç ve dış fi
nansmanıyla desteklenen mensucat 
sanayii şirketleri, hakiki anonim 
şirketler olmaktan ziyade küçük 
kapasitede aile ortaklıkları olarak 
kurulmuştur. Sermayeleri bu sana
yi için gereken hakiki sermaye ol
maktan çok ataktır. "Tesis bede
li + Üç aylık işletme masrafı = 
Gereken sermaye" formülü hiç bir 
zaman tahakkuk etmemiştir. Bazı 
ahvalde beş milyon lira sermaye 
-onun da ancak %25'i ödenmiş- ile 
işe başlanmış, tesisler ve işletme 
sermayesi için otuz milyon lira kı
sa vadeli yüksek faizli kredilere mü
racaat edilmiş olduğu bir vakıadır. 
Fabrika kârlarının sermayeye ilâve
si gerekirken gayri menkullere bağ
landığı çok görülmüştür. Fabrika
törler enflâsyon dolayisiyle pamuk 
tarlalarına, arsa ve apartman gibi 
gayri menkullere para bağlamayı 
sermaye tezyidine gitmekten daha 
kârlı bulmuşlardır. Kendi parala
rıyla gayrimenkul alınışlar, kredi 
lere bol faiz vererek imalât işlerini 
idame ettirme yolunu tercih etmiş
lerdir. Bu hal maliyet bedellerinin 
artmasına sebebiyet vermiştir. 

Maliyet fiyatlarının artmasının 
sanayici için bir mahzuru yoktur. 
Çünkü fiyatlar. Milli Korunma Ka

nununa göre "maliyet+kâr" usûlü
ne göıeı tesbit edilmektedir. Mali
yet ne kadar yüksek olursa kâr da 
o nisbette yükselmektedir. Sözde 
ucuzluk yaratacak olan Milli Ko
runma kararları, tam alisine, pa
halı imalâta teşvik etmiştir. 

Maliyetin yüksek oluşu kimse-
nin nazarı dikkatini çekmemiş, Va
tan Cephesine geçenlerle Demokrat 
Partiye birkaç yüzbin lira teberru 
edenler kredi temininde hiç bir güç
lükle karşılaşmadıkları gibi işyer
leri de her türlü kontrolden uzak 
kalmıştır. Aynı kapasitede bir Sü
merbank tesisiyle bir hususi fabri
kanın ödediği muamele vergisini 
mukayese etmek- kimsenin aklına 
gelmemiştir. 4 Ağustos 1958 karar
larından sonra da aynı gidişe devam 
edilmek istenmiştir. Hususi sektör 
gün geçtikçe kararnamelerin tevlit 
ettiği kredi sıkıntısını hissetmiştir. 

Şimdi ise pamuklu mensucat 
sanayii bir duraklama devresi ge
çirmektedir. Satışlar durmuş, stok
lar artmıya başlamıştır. Bol kredi
leri kesilen toptancı tüccarlar artık 
eskisi kadar mal alamamakta, do-
layısıyla fabrikaların depoları sa
tılmayan mallarla dolmaktadır. 

Çukurova Sanayii Türk Anonim 
Ortaklığı gibi 1926 da kurulmuş ve 
mali bünyesi en kuvvetliler arasın
da sayılan bir işyerinde vuku bulan 
hâdiseler, pamuklu mensucat sana
yiindeki durumun ne kadar yaygın 
olduğunu göstermektedir. 

Durumu müzakere etmek üzere 
sanayiciler Ankaraya gelerek Sa
nayi Odaları Birliğinde toplantı 
yapmağa ve görüşlerini Hükümete 
bildirmeğe karar vermişlerdir. Bu 
mevzuda şunu belirtmek isteriz ki, 
memleketin bugünkü ihtiyacı karşı
sında sanayiin istihsalini kısacak 
hiç bir tedbir terviç olunmamalı-
dır. Bu halde, mevcut stokların e-
ritilmesi ve fabrikaların tam kapa
siteyle çalışmalarının temini' için 
ihracata yönelmek bir zarurettir. 

Dış piyasada mensucat fiatları 
bir iki yıl öncesine nazaran daha 
yükselmiştir. Buna rağmen fabri-
kalarının maliyetleriyle aradaki 
fark hâlâ giderilememiştir. Mali
yetlerin düşürülmesi ise ancak aşa
ğıdaki şartların yerine getirilme
siyle mümkündür: 

1. — Aile şirketlerinin sermaye 

tezyidine giderek yüksek faiz öde
mekten kurtulmaları. Maliyet yük
selmesinde en önemli unsurlardan 
birisi de yüksek faizlerdir. Serma
ye tezyidi ile hakiki sermayeye dö
nünce bu faiz yükünden de kurtul
muş olacaklardır. En ideal şekil ise 
bir miktar hisse senedinin ortaklar 
dışında da satılmasıdır. 

2. — İkibin, beşbin iğ ve elli, yüz 
tezgâhtı küçük ünitelerin birleşti
rilerek daha ekonomik büyük işlet
meler hâline getirilmesi. En ran-
tabl mensucat işletmesi 20 ilâ 10 
bin iğlik ünitelerdir. Küçük işletme
lerin bir araya gelerek bir elden 
idaresiyle büyük faydalar sağlana
caktır. Sümerbank camiasında en 
düşük maliyet büyük kombinalar
dadır. 

3. — İmalâtın behemahâl günde 
üç posta olarak devam ettirilmesi. 
Üç posta ile çalışma ve daha fazla 
istihsâl, bir işletmenin sabit mas
raflarını daha büyük ölçüde dağıt
mış olacağından ünite maliyeti dü
şecektir. Bu, ayrıca millî gelire de 
tesir eder. Gaye, memlekette kapi
tal malzemelerin er. verimli şekilde 
kullanılması olduğuna göre günde 
22,5 saat istihsâl yapabilen bir te
sisi yalnız 8 saat çalıştırmak hem 
sanayici, hem memleket için büyük 
kayıp olur. 

4. — Fuzûli masrafların -vadeli 
mübayaalar için ödenen fahiş fiat 
farkları gibi- maliyece kabul edil
memesi. Maliye uzmanları, hesap
ları tetkik ederlerken fahiş masraf
ları reddederlerse, şirket ortakları
nı basirete davet etmiş olurlar. 

Ayrıca ihracatı teşvik için di
ğer tedbirler de düşünülebilir. Mem
lekette pamuklu mensucat sanayii
nin hali istikbali ancak ihracat
la te saf altına alınabilir. 

Halen her yıl ihraç edilen pamuk 
miktarı altmış yetmiş bin ton olup, 
takriben kırk milyon dolar döviz 
getirmektedir Bu miktar pamuğu 
sanayimizde işleyerek bez haline 
getirip ihraç etmek suretiyle döviz 
gelirimizi yetmiş, seksen milyon 
dolara çıkarmak mümkündür. Ni
tekim memleketimizin iktisadi kal-
kınması üzerinde incelemelerde bu
luttan Profesör Baade, 'Verdiği ra
porunda bu hususu Türkiyenin müs
takbel bir döviz kaynağı olarak be
lirtmiştir. 
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IKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA 

çok hâkim olabilecekti. İsçi sendika
ları yeter derecede gelişince, geçici 
kanunun ortaya koyduğu bu prensi
bin faydaları büsbütün meydana çı
kacaktır. 

Yeni kanunda çok yerinde bir 
prensip daha mevcuttu. C.H.P. Ana
yasa Komisyonunun anketine verdi
ği cevaplarda, iktisadî devlet teşek
küllerinin murakabesini sağlamak 
için Devlet bütçesi yerine "millî 
bütçe" mefhumunun kabul edilmesi
ni istemiş ve Başbakanlığa bağlı o-
lan Umumî Murakabe Heyetinin de 
Sayıştay gibi bağımsız bir hüviyet 
içinde teşriî organa bağlanmasını 
tavsiye etmişti. İşte, şimdi Millî Bir
lik Komitesi de aynı esası kabul edi-
yor ve Başbakanlık Umumî Muraka
be Heyetini bu makamdan ayırıp 
doğruca teşrii organa -tıpkı Sayış
tay gibi- bağlıyordu. Umumî Mura
kabe Heyeti üyeliklerine Milli Birlik 
Komitesince dikkatle yapılacak yeni 
tâyinlerden sonra, bu heyetin üyele
rinin teşriî organ yerine, kısmen ken
di üyeleri tarafından, kısmen Üniver
siteler tarafından ve kısmen Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği ve ben-
zeri teşekküller tarafından seçilmesi 
asası da kabul edilirse, kamu sektö
rünün teknik ve iktisadî murakabesi 
bakımından yüksek kalitede bağım
sız bir kurul meydana getirilmiş ola
caktı., 

Eğer yeni kanunda, iktisadî dev
let teşekküllerinin idare meclisleri 
üçer kişiye indirildikten sonra, bu 
meclislerin üyeliklerine ihtisas erba
bı arasından ve İktisadî Devlet Te
şekkülleri Umumî Murakabe Heyeti 
tarafından tâyin yapılması da kabul 
edilmiş olsaydı, hem Müdürler Ku
rulu gibi gereken murakabeyi yap
maktan âciz kalacak heyetlerin ku
rulması önlenmiş olur, hem idare 
meclisleri üyeliklerine bağımsız bir 
merkezi ihtisas organı tarafından 
tâyin yapılması sağlanır ve bu mec
lisler birer partizan yemliği olmak-, 
tan kurtarılmış olurdu. 

İktisat Şûrası 
Bu da mı demokrasi? 

stanbul Üniversitesi Rektörlüğün
de toplanan ilim üstadlarının ço

ğunluğu, meslek teşekküllerinin tem
silcilerinden kurulacak olan ve faşist 
rejimlerdeki örneklerine hayli benze
yen korporatif mahiyetteki bir ikinci 
meclisi, kimseye doğru dürüst sorup 
danışmadan, memleketin iktisadî ve 
sosyal kalkınmasının başına belâ et
meği kararlaştırıyordu. Hâlbuki, 
memleketin en büyük partisi olan 
C.H.P. ankete verdiği cevapta, böy
le bir ikinci meclisin şiddetle aleyhin
de bulunmuştu. C.H.P. nin görüşü 

hangi demokratik zihniyetle bağdaş
tırılabileceği asla anlaşılamıyan ve 
Rabelais'nin tasvir ettiği Ortaçağın 
Skolâstik Sorbonne doktorlarının doğ 
matik edayla ve bazı ilim üstadların-
ca bir kenara atılıvermiştî. İşte bu sı
rada Rektörlük binasından birkaç a-
dım ötede başka bir ilim müessese
sinde de başka bir ucubenin Anayasa 
müessesesi olarak yaratılmasını tav
siye eden bir rapor imzalanıyordu. 
Bu müessese İstanbul İktisat Fakül-
tesiydi ve yaratılan ucube de bir A-
nayasa kurulu olarak kurulması is
tenen bir İktisat Şûrasıydı. 

Gerçi, üstadların teklifine göre, 
bu İktisat Şûrası, C.H.P. nin -çok 
haklı olarak- reddettiği tarzda kor
poratif bir şûra olmayacaktı. İstan
bul İktisat Fakültesi, bu Şûra üyele
rinin çoğunluğunun Üniversite öğre
tim üyelerinden olmasını teklif edi
yordu. Fakat, seçimle gelmeyen bir 
İktisat Şûrası niçin bir Anayasa mü
essesesi olacaktı? İşte bunu anlamak 
asla mümkün değildi. Hükümetin bir 
Plânlama Dairesi olacaktı. Bunun 
için, mükemmel değilse bile, şimdiki 
durumda yeterli bir kanun tasarısı 
Hükümet tarafından hazırlanıyordu. 
Bu tasarıya göre, Plân Dairesi belli 
bir danışma kuruluyla birlikte çalı
şacaktı. Bu danışma kuruluna üstad-
lardan da adam alınacağı muhakkak
tı. Ama, Anayasayı yapmak vazifesi 
kendilerine verileliberi, Devleti, siya
sete atılmak zahmetine katlanmak-
sızın idare sevdasına kapılan üstad-
lar için bu elbette kâfi gelemezdi. 
Teklife bakılırsa, iktisadî plânlar da 
bu Şûra tarafından hazırlanacaktı. 
Böyle olunca Hükümetlerin ne işe 

yarayacağı belli değildi. İş b u n u n l a 
da bitmiyordu. Şûra, iktisadi devlet 
teşekküllerini de murakabe edecekti. 
Bu durumda, üstadların kürsülerinde 
ders vermek için yeter vakit bulup 
bulamayacakları düşünülmeğe değer
di. Üstelik, kamu sektörünün mura
kabesi sırf nazari bazı bilgilerle de 
kaabil olamazdı İşin içinde bilfiil ça
lışıp geniş tecrübe sahibi olmağa da 
lüzum vardı. Fakat, üstadların tekli
finde yer alan diğer bir husus, siyasî 
partisiz ve "siyasî"siz demokrasiden 
sonra, seçimsiz bir demokrasi yolun
da da hayli ileri fikirleri olduğunu 
gösteriyordu. Gerçekten, üstadlar 
sırf tâyin olundukları mevkiler saye
sinde, halkın karşısına çıkmağa lü
zum olmadan bir Anayasa kurulun
da yer alacaklar ve üstelik bu sıfatla 
tıpkı bir milletvekili gibi, tıpkı Hü
kümet gibi, teşriî mahiyette teklif
lerde bulunabileceklerdi! İyi ki, Hü
kümetin, Rektörün başkanlığında 
Dekanlar tarafından kurulmasını 
teklif etmemişlerdi! 

Hakikatte, raporu imzalayan üs
tadların İktisat Şûralarının tarihçe
sinden bile habersiz oldukları mu
hakkaktı. İktisat Şûraları hiçbir yer
de ciddî bir başarı gösterememiş ve 
her yerde sönük kalmıştı. İktisat Şû
raları, meslek teşekküllerinin tem
silcilerinden kurulduğu hallerde ise, 
tasarrufu baltalayan ve enflâsyonu 
körükleyen bir kolay iktisat politika
sının teşvikçisi olmuştu. Kuvvetini 
halk çoğunluğunun oyundan almayan 
teşrii meclislerin, nüfuzlarını kısa za
manda kaybedecekleri kaidesi ise, 
üstadların öğrenmeleri gereken belli 
başlı siyaset ilmi kaidesiydi. 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

L u m u m b a 
İki cami arasında bi namaz 

AKİS, 27 TEMMUZ 1960 

dan çekmekteyken, yeni kurulan Hü
kümete rağmen isyan eden yerli as
kerler beyaz ahaliyi katletmeğe, mal
larını yağmalamağa ve ırzlarına te
cavüz etmeye başlamışlardı. Belçika

'nın Kongoya birkaç paraşütçü birliği 
göndermesindeki tek maksat, yapıl
makta olan korkunç bir katliâmı ön
lemek, beyazları en kısa zamanda 
tahliye etmek ve sonra çekilip git
mek suretiyle sadece bir insanî va
zife ifâde etmekten ibaretti. Jenosid su
çuna karşı dahi Belçikanın hareket
siz kalması, bu konudaki andlaşma-
da imzası Olan Sovyet Rusyadan bek
lenemezdi. Fakat, Başyoldaşın mâ
kûl lâf dinlemeğe hiç mi hiç niyeti 
yoktu. Nitekim, tehditlerine devam 
etti: Bir Polonya gemisinin Kongo 
Ordusuna modern silâhlar teslim et
mek için Kongo Nehri deltasına gir
diğini Belçika haber alma servisleri 
en kısa zamanda bütün dünyaya du
yurdular. 

Allahtan, Batıda Kongo meselesi 
lâyık olduğu şekilde anlaşılmıştı. 
Başta Amerika olmak üzere Batılılar, 
Belçikanın beyazları korumak için 
Kongoda harekâta girişmesini anla
yışla karşılıyorlardı. Fakat, Belçika
lılar bir asırdır idare ettikleri bu kos
koca diyarda doğru dürüst zenci mü
tehassıs ve idareci yetiştirmekten 
kaçınmışlar sonra da bu memlekete 
bağımsızlık vermeğe mecbur kalmış
lardı. Bu tutum Belçikanın kabahat 
hanesine yazılıyordu. Bu durumda 
yapılacak iş basitti. Zaten, Lumum-
ba Hükümeti de başka şey istemi
yordu: Kongoda asayişi koruma va
zifesini Birleşmiş Milletler Kuvvet
lerine vermek ve bu kuvvetlerin va
ziyete hâkim olmasiyle birlikte Bel
çikalıların çekilmesini istemek-. Nite
kim, Güvenlik Konseyi hayli gürültü 
çıkartan Sovyet Delegesinin de işti
rakiyle bu yolda karar veriyordu. Ay
rıca başta Amerika olmak üzere Ba
tılılar, Kongoya gönderilecek Birleş
miş Milletler birliklerinin, sâdece Af
rikalım bağımsız devletlerinin kuv
vetlerinden teşkil edilmesine de ta
raftar oldular. Gerçekten, aksi halde 
başta Kongo olmak üzere bütün ba
ğımsız Afrika Devletleri, Batının Af-
rikanın merkezini tekrar zaptetmek 
için teşebbüse geçtiği yaygarasını 
koparacaklardı. Bunun üzerine, başta 
Ghana ve Tunus olmak üzere Afrika 
Devletlerinin askerleri, Leopoldvil-
le'e akın etmeğe başladılar. İlk ge
len kafile, bir İngiliz Generalinin 
-Alexander- komutasındaki dört zen
ci Ghana askeri oldu. Askerleri siya
hi ahali çılgınca alkışlıyordu. Fakat, 
bu arada gencecik, ordusunun komu-

Krutçef 
"Ben bir garip ademim..." 

tasını bir İngiliz komutana vermesi
ni bilen Ghana'nın dirayetinden hiç
bir Kongolunun misâl alması bahis 
konusu olmuyordu. General Alexan-
der Leopoldville'de karargâhını kur
duktan sonra, Gineden, Liberyadan, 
Maliden, Birleşik Arap Cumhuriye
tinden, Libyadan, Fastan, Kamerun-
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ongo Başbakanı Lumumbanın 
Kendisinden icabında askeri yar

dım isteyebileceğini telgrafla bildir-
mesi üzerine, Başyoldaş Krutçef bar 
bar bagırmışt ı : "İndir aşağı pençe
n i ! " Krutçef bu sözleriyle, birkaç bin 
beyazı azgın siyahilerin kat l iâmın
dan k o r u m a k için Kongoda çok zor 
şa r t la r içinde h a r e k â t yapan Belçika-
yı bir nevi vahşi hayvan olmanla it
ham ediyordu. Tabiî, Krutçef i tham
larını burada durdurmadı . Ona ka
lırsa, Kongoyu yeniden bir sömürge 
hâline sokması için Belçikayı teşvik 
eden, baş emperyalist Amerikaydı. 
Bu. sebeple, aklını, başına alması ge
reken sâdece Belçika değildi. Aklını 
başına alması gerekenlerin başında a-
sıl Amerika geliyordu. Herhalde Sov
yet Rusya, hiçbir şeyden kaçınmıya-
cak ve eğer Belçika tecavüzü devam 
ett i r i rse Kongoya askerî yardımda 
b u l u n m a k t a n çekinmiyecekti. Nite
kim, Başyoldaş tehditlerini hemen
cecik daha elle tutu lur bir şekle sok
m a k t a gecikmedi. Brükseldeki Sov
yet Büyükelçisi Belçika Dışişleri Ba
kanl ığ ına zehir zemberek bir nota 
ver iyor ve Belçika askerî birlikleri
nin derhal Kongoyu tahliye etmeleri 
lüzumunu i h t a r ediyordu. Belçika 
bu k u r u tehdidin önünde pabuç bı
r a k m a d ı . Kongoya bağımsızlık veren 
Belçikaydı. Askerî birliklerini de ora-

K 

Kongo 
İndir ayağı pençeni! 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

dan, Togodan ve yeni bağımsızlığını 
kazanan Fransız Kongosuyla Merke-
zi Afrika Cumhuriyetinden yerli as-
kerler akın etmeğe başlamışlardı. 
Geçen haftanın sonunda Güvenlik 
Konseyi, Genel Sekreter Hammarsk-
jöld'ün raporunu dinlemek üzere top
landığı vakit durum işte bu merkez
deydi. Toplantıda ilk sözü Kongo De
legesi Thomas Kanza aldı ve memle-
ketinin Belçikayla dost kalmak iste
diğini, ancak bunun için Belçika, bir-
liklerinin harekâta son verip çekil-
mesini ve Katangadaki kapitalist Bel
çika Ufağı Eyalet Başbakanının ilân 
ettiği bağımsızlığın tanınmamasını 
istedi. Esasen herkes, Belçika Dışiş
leri Bakanı Wigny dahil, aynı fikir-
deydi. Kanza, sözlerini Birleşmiş Mil-
letlerin Kongoyu, Sovyet birliklerini 
çağırmak zorunluğunda bırakmıya-
cağını umduğunu belirterek bitirdi. 
Zaten, Başbakan Lumumba Krut-
çef'e, sırf Batıldan telâşlandırmak 
ve meselenin önemine dikkatlerini 
çekmek için başvurmuştu. Hakikat
te Lumumba milliyetçi bir liderdi ve 
milletlerarası komünizmin lideri olan 
memleketin askerlerini kendi toprak
larında görmeği hiç mi hiç istemiyor
du. Nitekim, istediğini de elde et
mişti. Fakat, Amerika bu arada her
kesin akimi başına almasını sağla
mak maksadiyle, Kongoya gönderil-

meğe teşebbüs edilecek Demirperde 
gerisi birliklerinin oraya varmasına 
mâni olmak hususunda kesin karar 
sahibi olduğunu açıklamağı da ihmal 
etmiyordu. 

A. B. C. 
Sırası mı? 

eçen hafta Ankarada Dışişleri Ba
kanlığı Enformasyon Dairesi Ge

nel Müdürü Hasan İstinyelinin tele
fonu her çaldığında, Kahire Büyükel
çiliğimizin eski başarılı Müsteşarına 
sorulan soru, B.A.C. deki tek parti
nin -Millî birlik Partisi- programına 
Hatayın "kurtarılması" hakkında 
konulan maddeye karşı Türk Hükü
metinin nasıl bir "tepki göstereceği 
yolundaydı. 

Hasan İstinyeli bu sorulara gayet 
sakin cevaplar veriyordu. Hatay Tür
kiye Cumhuriyetinin ayrılmaz bir 
parçasıydı. Türkiye Cumhuriyetinin 
bir Türk ilini hiç kimseye terketme-
ğe niyeti yoktu. Hatay, Türkiyeye o 
zamanki Milletler Cemiyetinin de 

tasdiki sayesinde işlemiş bir usûlün 
sonunda ilhak edilmişti. Herkesin 
Türkiyenin bugünkü sınırlarını ta-
nıması zarureti kesindi. Kaldı ki "a-
lırım" demekle islerin bitmeyeceğini 

-hele Türkiyeden toprak istemek ba
his konusu olunca- herkesin çok iyi 
bilmesi için sonsuz sebepler vardı. 

Bu sözler İnkılâp Hükümetinin, 
Kahiredeki Millî Birlik Partisi Kon
gresinde alınan münasebetsiz karar 
hakkındaki kanaatini eksiksiz ifade 

. ediyordu. Nitekim, Dışişleri Bakan
lığı derhal harekete geçerek Kahire 
Büyükelçiliğimiz vasıtasiyle B.A.C. 
Dışişleri Bakanlığından bu manasız 
maddeyle ne kasdedildiğini soruyor
du. Buna rağmen İnkılâp Hükümeti 
soğukkanlılığını kaybetmedi. Milli
yetçiliğin romantik devrini yaşıyan 
milletler bazen böyle delilik buhran
ları geçirebilirlerdi. Hele bu millet
ler Arap iseler bu krizlerin isterik 
bir mahiyet kazandığı sık sık vâkiy-
di. Fellâha kızmağa, ona misliyle 
mukabeleye kalkışmağa hiç lüzum 
yoktu. Nasıl olsa, kimsenin Hatayı 
Türkiyenin elinden almasına imkân 
ve ihtimal yoktu. Yapılacak şey, A-
rap - memleketlerinde milliyetçiliğin 
romantik ve isterik devresinin geç
mesini soğukkanlılıkla beklemek ve 
bu gibi münasebetsizlikler karşısın
da, onların haklı dâvalarına karşı 
sempati göstermekten vazgeçmeye
rek gülüp geçmek ve vakur bir eday
la gereken İhtarı bir ağabey sıfatiy-
le yapmaktan ibaretti. Nitekim, ih
tar yapıldı ve gülünüp geçildi. 
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Barajlar 
Frejus faciası 

eçen yılın son ayında bir gece gü
zelliği ile dillere destan olan Fran

sız Rivierasının küçük bir sahil kasa
basında tarihte eşine az rastlanan bir 
facia cereyan etmişti. 2 Aralık gecesi 
saat dokuz sıralarında Frejus'ün sa
kinleri evlerine çekilmiş, kimi radyo
sunun, kimi televizyonunun basına 
geçmiş o günkü olayları takip ediyor, 
fakat hiç birisi az sonra bütün dün
yanın, günlerce meşgul olacağı ve 
üzüntüsüne yürekten katılacağı bir 
felâkete kurban gideceklerini akılla
rına bile getirmiyorlardı. 

Birdenbire uzun bir ekspres ka
tarının çıkardığı gürültüye benzer 
bir ses duyuldu. O anda kasabanın 
elektrikleri de sönmüştü. Bütün ka
saba halkı merak ve heyecanla pence
relere koşuştular. Karanlıkların için
den korku veren bir sesle 10 metre 
yüksekliğinde bir su dalgası kö
püre köpüre evlere yaklaşıyordu. 
Manzara korkunçtu. 

Bir anda bütün kasaba bir nehir 
yatağı haline gelmiş, âdeta silinip 
süpürülmüştü. 2000 den fazla evin 
yıkıldığı, 350 kişinin öldüğü, en az 50 
kişinin kaybolduğu ve zararın 5 ilâ 
6 milyon dolar arasında olduğu erte
si sabah başlayan tahkikat neticesin
de anlaşılmıştı. 

Etüdler 
arajın ilk etüdlerine harpten he
men sonra 1945 de başlanmıştı. 

Reyran deresinin dar bir vadiye 
girdiği Malpasset mevkiinde bir ba
raj yapılacak, hem derenin yağışlı 
mevsimlerde taşkın yapması önlene
cek, hem de Frejus kasabasıyla ci
vardaki şehirlere içme ve kullanma 
suyu sağlanacaktı. . 

Etüdler ilerledikçe barajın bir 
"kemer baraj" olarak inşasının en 
ekonomik ve kolay şekil olduğu mey
dana çıkmıştı. Genel olarak barajlar 
Kütle barajları ve Denge barajları 
olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kütle 
(ağırlık) barajları kendi kütlesi, a-
ğırlığı yardımıyla suyun basıncına 
karşı koyuyordu. Denge barajların
da ise statik bakımdan bir denge hâ
li vardı. Yâni bunlar aynen beton 
köprüler gibi kuvvetlere karşı koy
mağa çalışıyorlardı. 

Kütle (ağırlık) barajları da birçok 
çeşitti: Bunlardan bilhassa "beton 
ağırlık" barajları -Sarıyar, Kemer, 
Porsuk ve Çubuk gibi- ile "toprak 
dolgu" barajları -Seyhan, Demirköp-
rü ve May- sayılabilirdi. Bâzan dolgu 
malzemesi olarak kayalar da kulla-
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nılıyordu. -Hirfanlıda olduğu gibi 
Beton suyu sızdırmamaklâ beraber 
toprak veya kaya dolgu baraj hâlle
rimle yığılan toprak veya kaya ta
bakalarının ortasına suyun sızmasını 
önleyecek bir geçirimsiz tabaka ko
nulması gerekiyordu. Bu tabaka ba
rajın temelindeki sağlam zemine ka
dar iniyor ve âdeta bir perde vazife
si görüyordu. 

Denge barajı tiplerinde ise suyun 
basıncından ileri gelen kuvvetler biz
zat barajın gövdesi üzerinden geçiri
lerek ya vadinin iki yanındaki sağ
lam kayalara veya payandalar vası
tasıyla vadi tabanına intikâl ettirili
yordu. Bu barajlardan ilkine "Kemer 
baraj" -Malpasset gibi-, ikinciye ise 
"Payandalı baraj" -İstanbuldaki El
malı barajı gibi- deniyordu. 

Kemer barajların belli başlı özel
liği ince bir kabuk şeklinde olmasıy
dı. Bu sayede, büyük bir kütle teş
kil eden "Ağırlık" barajlarına nisbet-
le, çok daha ucuza çıkacağı ve inşa
sının da kısa süreceği tabiîydi. Buna 
karşılık taşıyacağı büyük kuvvetler 
hesaba katılarak gövdenin büyük bir 
dikkatle dökülmesi, bu sırada beton 
kalitesinin -dozajın- iyi seçilip kon
trol edilmesi de şarttı. Sonra su kuv
vetleri baraj gövdesi üzerinden geçe
rek yanlardaki kayalara tesir edece
ğinden o kayaların da fevkalâde bir 
dikkatle incelenerek çatlak olup ol
madığının, elastikiyet derecesinin, 

'hattâ ısıyla ne kadar genişlediğinin 
ölçülüp biçilmesi lâzımdı. 

Tahkikat 
ransa Tarım Bakanlığının 5 Ara
lıkta, yâni olaydan üç gün sonra, 

teşkil ettiği tahkikat komisyonu 
memleketin en tanınmış ilim ve tek
nik otoritelerinden seçilmişti. Bilhas
sa kemer ve payandalı tipteki baraj
lar üzerinde gerçekten çok ileri olan 
Fransızlar bu hâdiseyi millî bir pres
tij meselesi olarak ele almışlardı. 

Aslında olay pek de rastlanmadık 
bir şey değildi. Son yıl içinde iki ka
za daha olmuştu. Bunlardan biri 1959 
Ocak ayında İspanyadaki Rivadelago 
barajının yıkılmasıydı ki, çok sayıda 
insan kaybına sebebiyet vermişti. Di-
ğeri de Hindistanda Bakra barajında-
ki çökmeydi. Bu da büyük maddi ha-
sar yapmıştı. 

Tahkikat komisyonu üyelerinin 
aklına neler gelmemişti ki? Sabotaj 
ihtimalinden göl sahasının içersinde 
ve toprağın altında II. Cihan harbin-
den kalma patlamamış mermileri 
birden patlamasına, baraj gölüne bü-
yük bir meteoritin -göktaşının- düş-
meşinden o anda veya daha evvel bir 
deprem olmasına kadar her türlü ih-
timâl üzerinde bir bir durulmuş, an-
cak, bütün bu ihtimâller teker teker 
çürütüldükten sonra hakiki sebep or-
taya çıkmıştı. 

Yapılan incelemelerde barajın sol 
yakasındaki kayalarda bir çökme 
meydana, geldiği böylece barajın göv-
desinde yarıklar peyda olduğu, az 
sonra da gövdenin tamamen parça-
lanarak yıkıldığı neticesine varılmış-
ti. Şimdi komisyon çalışmalarına de-
vam etmekte, bu defa yeraltındaki 
kaya tabakalarının nerede ve niçin 
çöktüğünü araştırmaktadır. . 

Frejus yıkılmadan önce 
Allah bizimkilerini korusun 
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KİTAPLAR 
ikinci Kurtuluş 

(Suat Taşerin şiirleri, Bilgi Ki-
tabevi, Bengi Matbaası, 1960, Anka
ra, 64 sayfa, 250 kuruş) 

u kadar yüz yıllık bir geçmişi olan 
Türkiyemizde eşine sadece bizim 

tarihimizde değil, dünya tarihinde 
de pek rastlanmayan bir hareket ol-
du. 28 Nisan 1960 dan, 27 Mayıs 1960 
a kadar geçen bir ay içinde bu mil
let bir garip sarkaya yakalandı. Üni
versite bahçelerinde gencecik çocuk
ların yakalandıkları humma, gün 
geldi buralardan taştı sokaklara dö
küldü. Gerçi bu hummanın döküldüğü 
sokakların eni boyu üç beş yüz met
reyi geçmiyordu ama, bu üç beş yüz 
metre yıkılmaz sanılan koskoca bir 
ihtiras ve kin iktidarının mezarı oldu. 
26 Mayıs gecesi yataklarına yatanlar 
27 Mayıs sabahı kendilerini yepyeni 
bir düzen içinde buldular. Tarihin a-
kışı değişti. 

Bu gerçekten büyük hareketin 
sanat dünyasındaki yankıları ne ola
caktı. Nitekim günün birinde sanat 
dünyasının kıpırdanmaya pek de faz
la niyeti olmadığını gören bir gazete
ci sesini yükseltti. Sairler nerede? 
diye sordu. Gazetecinin adı Cevat 
Fehmi Başkuttu. 

Sorunun cevabı önce aynı sütun
larda yayınlanan bir şair mektubu 
ile verilmeye çalışıldı. Şükran Kur-
dakul son on yıllık baskı rejimi için
de falan ve falan şairinin o gidişi 
kötüleyen şiirler yazdıklarını, hattâ 
bunlardan bir kısmının da bu yüzden 
kötülüklere uğradıklarını söylüyor-
du. Bu cevaba benzer bir kaç cevap 
da dergi sütunlarında yer aldı. Sonra 
Ankarada küçücük bir broşür ya
yınlandı: Üniversitelilerin kara gün 
destanı. Bu broşür iki manzumeyi 
bir araya getirmişti. Şiirle ilgisi hay
li uzak olan Nureddin Sevin, Ankara 
Olayları dolayın ile coşmuş iki uzun 
manzume yazmıştı. 28 Nisan 27 Ma
yıs arasında Plevne marşından, Fik-
retin mısralarından sonra Nurettin 
Sevinin karaladığı bu mısralardan 
daha iyileri ortaya çıkmadığı için 
gençlik bunlara dört elle sarılmıştı. 
Hattâ o kadar ki, düşük iktidar bu 
mısra yığınlarını bir insanın üzerin
de bulundurulmasını bile suç saymış, 
bu yüzden ordu mensupları, siviller 
arasından tevkifler olmuştu. Nuret
tin Sevinin çalışması "hiç yoktan iyi" 
iç" Sevin üstüne düşeni yapmıştı. A-
ma bu yeterli değildi. Zira Sevinin 
yazdıkları herşeyden önce "şiir" de
ğildi. Derken bir gerçek şair -Ümit 
Yaşar Oğuzcan- Akıllı Maymunları 
ile ortaya çıktı. Ümit Yaşar Akıllı 

Maymunlarında gerçekten eşi bulun
maz taşlamalar yazmış, düşük iktida
rı yerin dibine sokmuştu, ama bunlar 
da bir ihtilâl destanı olmaktan çok 
uzaktı. "Zaten Ümit Yaşar da ortaya 
destan şairi olarak çıkmamıştı. Dola
yın ile Ümit Yaşar da gazeteci Ce
vat Fehmi ile birlikte bütün milletin 
aradığı şair olmaktan uzak kaldı. 
Millet 28 Nisandan 27 Mayısa kadar 
olanların destanını bekliyordu. Şair
lerden ise güçlü bir ses çıkmıyordu. 
Bir besteci çıkmış, iyi kötü bir beste 
yapmıştı. Radyolarda "selâm selâm 
sana" adlı beste okunurken insan iyi 
kötü duygulanıyordu. Ama şiir sa
hasında hâlâ, Plevne Marşının yaza
rı belli olmayan güftesi tek heyecan 
kaynağı olmakta devam ediyordu. 
Millet hâlâ "Olur mu, böyle olur mu, 
kardeş kardeşi vurur mu?" mısrala
rını tekrar ediyordu. Günümüz şa
irleri iğdiş edilmiş haremağaların-
dan farklı değildi. Sesleri ince ince, 
çatlak çatlak çıkıyordu. Sağda solda 
bir iki teşebbüs oldu, kütleyi sarma
dı. "Olur mu, böyle olur mu" dan son
ra sadece bir şairin, o da yurt dışın
da ve vatan haini olduğu müsellem 
bir şairin mısraları kulaktan kulağa 
yayıldı. Koskocaman olmasını arzu
ladığımız Türk edebiyatını sadece 
bu şair, Peşte radyosundan okuduğu 
"Beyazıt Meydanı" adlı destanı ile 
tokatladı. Bunun dışında bizim iğdiş
lerimiz susup oturdular ve saten son ' 
yıllarda iyice ümit kesilmiş olan şii
rimiz herhangi bir canlılık göster
mekten uzak kaldı. Aradan günlerin 
geçmesi ise umutsuzluğu büsbütün 
artırdı. Destancı geçinen Attilâ İl-
hanlar, Cahit Külebiler, Fazıl Hüsnü-
ler ne ses ne soluk verdiler. Derken 

bir iki hafta önce piyasaya bir kitap 
çıktı: İkinci Kurtuluş... 

İkinci Kurtuluşun ilgi çekici bir 
kapağı var. Yazarı Suat Taşer. Suat 
Taşer, adını şiir dünyasında yapmış 
olmasına rağmen sonradan Tiyatroya 
kaymış, gerçek şöhretini bu sahada 
yapmış bir sanatçı. 1942 yılında ya
yınladığı "Bir" adlı şiir kitabından 
bu yana dört şiir kitabı daha Çıkar
mış, İkinci Kurtuluş altıncı şiir kita
bı. Taşerin şimdiye kadar yayınlan
mış olan kitaplarının sayısı ondokuz 
olduğuna göre, yazarın hayatında 
şiirin üçte pir yer aldığı hükmüne 
varmak mümkün. 

İkinci Kurtuluşta Suat Taşer 27 
Mayıs öncesi ile bu tarihten sonra 
yazdığı bazı şiirleri toplamış. Sayısı 
kırkı bulan bu şiirler tek tek okundu
ğunda insanı umutlandırıyor. İçlerin
de gerçekten çok güzel olanları var. 
Meselâ 27 Mayıstan önce yazıldığı 
anlaşılan bir şiirinde Suat Taşer şöy
le diyor: ''Gölgemizden korkar Ol
duk - selâm vermekten düş görmek
ten - kapının çalan postacıdan dilen
ciden - kundaktaki çocuğumuzdan • 
saksıdaki çiçeğimizden - aynadaki 

hayalimizden de korkar olduk - Gün 
biter korku bitmez - yağmur diner 
korku dinmez deniz uyur yıldızlar 
söner - bulutlar gelir gider - korku 
gelir gitmez" 

27 Mayıs için yazdığı bir şarkıda 
da Suat Taşer şöyle sesleniyor: "Se
lam selâm selâm - Selâm dört buca
ğına dünyanın • hudutlar aşırı dağ
lar aşırı okyanuslar aşırı - selâm 
gökyüzüne - kuşlara, çiçeklere, bö
ceklere bu büyük günü getirenlere 
selâm hürriyet için canını verenlere" 

Görüldüğü gibi Suat Taşer bu şi
irinde birden eski devrin mıymmtı-
laşmış sesinden kurtuluveriyor. Ses 
büyüyor, toklaşıyor, erkekleşiyor, 
yankısı da genişliyor. Ama, ama ne 
yazık ki tek çiçekle bahar olmuyor. 
Suat Taşer de yazdığı tek şiirle 27 
Mayıs destanını veremiyor. Suat Ta
şerin öbür şiirleri kötü mü? Hayır, 
hayır ama aradığımız sesi vermiyor. 
Meselâ İkinci Kurtuluştaki bir "Me--
suliyetname", bir "Gidişat onu gös
terir", bir "Zaman ana", bir "Bağlı", 
bir "Ağaç korkmuyordu" adlı şiir pek 
âlâ zevkle okunacak şiirler. Ama bü
tün bunlar, kan bahasına, can baha
sına yapılmış bir devrimin, bir ihtilâ
lin havasını vermekten çok uzak şiir
ler. İkinci Kurtuluş için kestirmeden 
şunu söylemek mümkün: Suat Taşer, 
mevcut içinde en iyisinden bir şair. 
Ama bir İhtilâlin destanını yazacak 
şair değil. İkinci Kurtuluş her şiir 
meraklısının mutlaka okuması gere
ken güçte bir kitap, ama aradığımız, 
özlediğimiz destan değil: 

Sözün kısası, 27 Mayıs daha hâla 
şairini bekliyor. 
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ir zamanlar D.P. nin baş organı 
Zaferde Hollywood artistleriyle 

röportajları yayınlanmıştı. Sonra 
kardeşleri birer Amerikalı kadın
la evlendiler. Nişantaşındaki lüks 
apartmanını kiraya verirken de, 
kiracısının "Yeni Dünya"lı olma
sına bilhassa itina etmiştir. Her 
davranışı ve tutumu ile ileri bir "Ye
ni Dünya"cı idi. Genç bir adamdı. 
Her ferdinin ayrı meziyetleri olan, 
bu meziyetleri hattâ yurd sınırları 
dışında bile bilinen ünlü bir aileye 
mensuptu. Son günlerde yeniden adı 
ve resmi gazetelerin birinci sayfala
rında yer alan bu delikanlıyı tanı
mak hiç de güç değildi. Bu ünlü Ko-
raltanlarda.- Oğuz Koraltandı. 

Geçen yaz Tuslog un komutanlığı
na tâyin edilerek Türkiyeye gelen 
Albay Steele pek efendi, dürüst, va
zifesine bağlı bir adama benziyordu. 
Yüzü hafif çiçek bozuğu idi. Bu kü
çük kusurdan başka hiçbir fizikî ku
suru yoktu. Karısı şıklığı kadar şuh
luğu ile göz alan, gönül dolduran bir 
kadındı. İncecik beline, mevzun enda
mına bakanlar, bu genç ve güzel ka
dının iki çocuk anası olduğuna katiy-
yen inanamıyorlardı. Aylardır Hil-
tonda kalıyorlardı. Taşınabilecekleri 
müsait bir apartman katı bulama
maktan şikâyetçiydiler. İşte bu ev 
bulamamanın verdiği sıkıntılı günler
de Steele'ler, düşük Meclis Başkanı 
Koraltanın oğlu Oğuz Koraltanla ta
nıştılar. Her iki taraf da bu tanışma
dan son derece memnun görünüyor
lardı. İlk iş olarak Oğuz Koraltanın 
Topağacındaki apartmanına gidildi, 
lüks dairesi gezildi, beğenildi ve he
men kontrat imzalandı. Böylece Ste
ele'ler aylardan beri sıkıntısını çek
tikleri evsizlikten kurtulmuş olduk
ları gibi çok itibarlı bir dost da ka
zanmışlardı. "Yeni Dünya"cı ise zevk 
ve memnuniyetten tel tel olmuştu. 

Steele'lerin nadide vazolar, zarif 
möbleler, fil dişleri, antikalar, gü
müşlerle süsledikleri lüks apartman 
dairesi, bir masal padişahının sara
yım andırıyordu. Artık kızıl saçlı, 
"gül endam" Mrs. Steele ile düşük 
Meclis Başkanının oğlu, babası gibi 
çapkın Oğuz Koraltan birbirlerinden 
ayrılmaz olmuşlardı. Sabah kahvaltı
ları şampanya ile başlıyor gecenin 
geç saatlerinde viski ile bir günü ta
mamlıyorlardı. Gerçi bir Amerikan 
albayının maaşı bizim ölçülerimize 
göre muazzamdı ama Mrs. Steele'in 
faturalarındaki yekûnlar da ender 
rastlanan cinstendi. Bize "muazzam" 
görünen Amerikan Albayının maaşı 
bile bu faturalar yanında küçük ka
lıyordu. 

Ee, "gün ola harman ola" demiş
ler, bu yaşanılmasına doyulmaz gün
lerin de sonu birden bire geliverdi. 
Bir gün İstanbul .gazeteleri "Tuslog'-
un Komutanı Albay Steele milyonu 
bulan karaborsacılık suçundan mah
kemeye verildi" mealinde başlıklarla 
ilgi çekici bir haber yayınlıyorlardı. 
Oğuz Koraltan, bu son derece can 
sıkıcı, hattâ münasebetsiz haber kar
şısında aileye olan dostluğunu göster-, 
mekte gecikmedi. Onları teselli etti 
ve harikulade bir çâre buldu. 

Albay Steele çocuklarıyla Ame-
rikaya dönmeliydi. Muhakemesi Waş-
hingtön'da yapılırsa daha iyi olurdu, 
Mrs. Steele ise daha bir müddet Tür-
kiyede kalabilirdi. Kendisi ailenin en 
yakın dostlarından biri sıfatiyle Mrs. 
Steele'i hiç mi hiç yalnız bırakmazdı. 
Albay Steele bu konuda hiç merak-
lanmamalıydı. Dostluk, böyle kara 
günlerde belli olurdu. Bu çâre, Stee
le'lerin de çok hoşuna gitmişti. Albay 
Oğuz Koraltana, gösterdiği bu göz 
yaşartıcı fedakârlıktan, anlayıştan, 
dostluktan, dolayı nasıl teşekkür ede
ceğini bilemiyordu. İki çocuğu ile bir
likte Yeşilköyden uçağa bindiği za
man da gözleri arkada değildi. Genç, 
şuh, "gül endam" karısını emin bir 
ele teslim etmenin rahatlığı ve güve
ni içindeydi. 

Nitekim Oğuz Koraltan sözünde 
durdu. O da babasına çekmişti. Her 
şeyde değil ama şu "kadın" mesele
lerinde daima vâadlerine sadık kalır
dı. Mrs, Steele'in Oğuz Koraltanın 
yüksek himayelerinde Türkiyede ge
çirdiği günlerin hikâyesi uzun sürer. 
Bütün Amerikalılar, hikâyesi uzun 
sürecek bu günlerden dolayı Mrs. 
Steele'den yüz çevirmişlerdi. Ama o 
aldırmıyordu. Yakın Türk dostları 
vardı ve yaşıyordu. Her gece bir baş
ka yerde eğleniyorlardı. Mrs. Steele'
in kavalyelerinin başında elbette O-
ğuz Koraltan geliyordu. Osman Ka
pani de baş kavalyelerden biriydi. Bu 
yaşayışa, çok geniş düşünen Ameri
kan otoriteleri bile göz yumamaz, 
sabredemez oldular. Sonunda, bir ge
ce verilen bir emirle Mrs. Steele apar 
topar bir Amerikan askerî uçağına 
bindirildi ve Washington'a gönderildi. 

Geçenlerde Oğuz Koraltan bir A-
merikalı ahbabı vasıtasıyla Mrs. Ste
ele'den şu mesajı aldı: "Kocam ordu
dan tard edildi. Ama ne önemi var? 
Servetimiz yerinde. New York'ta do
kuz odalı nefis bir apartman tuttum. 
Evimiz senindir. En kısa zamanda 
seni bekliyoruz." Mesajı getiren A-
merikalı, Hiltonda Oğuz Koraltanı 
aradı ama bulamadı. Düşük Meclis 

Suzan Sözen 
Telefondaki dilber! 

Başkan gibi oğlunun da nezarete a-
lındığını öğrendiği zaman hayreti 
görülecek şeydi. 

smer, uzun boylu, ünü yurd dışına 
çıkmış, Türkiyenin sayılı güzel

lerinden biri olan genç kadın "hususi 
telefonunun çaldığını duyunca, yü
reği ağzına geliverdi, yerinde sıçra
dı. Bu telefon 26 Mayısdan beri ilk 
defa çalıyordu. Biraz korku daha çok 
heyecanla telefona yaklaştı, elini u-
zatıp uzatmamak arasında kısa bir 
tereddüd geçirdi. Sonra ahizeyi ku
lağına götürdü. Karşı taraftan erkek 
bir ses "Alo" diyordu. Ses yumuşak 
ve güzeldi. Genç kadın yeniden titre
di. Heyecanla "Alo! Ben Suzan.." 
dedi. 

Genç kadın Belveder Apartmanı-
nın her zaman serin olan katlarından 
birinde oturuyordu. Bu sebeble dışa
rıdaki kavurucu sıcağı pek hissetmi
yordu. Telefondaki sesin sahibi 
"Adnancığı" olamıyacağına göre 
kimdi acaba? 

Telefondaki erkek sesi "Yanlış ol
muş, ben bakkal dükkanım arıyor
dum" diyor ve özür diliyordu, Mah
zun bakışlı güzel kadın boşuna telâş
lanmış, heyecanlanmıştı. 

Genç kadın, 487915 numaralı te
lefonu çevirenin bakkal dükkânı arı
yan herhangi bir vatandaş olmadığı
nı, sabık bir Bakanın yakışıklı oğlu 
olduğunu, telefonu bilerek, isteyerek 
açtığını ve sonra da: "Yüzünü göre
medim ama bari sesini duydum" de
diğini, böylece biraz rahatladığını 
nereden bilecekti, 
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Tarıman, Prof. Rasim Adasal, Mit
hat Fenmen, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Ord. Prof. Suut Kemal Yet
kin, Ruşen Kam ve "Güzel Sanatlar 
Akademisi Müdürü Cevat Memduh 
Altar gibi kendi sahalarında haklı 
birer isim yapmış kimseler vardı. Ku
rula istenilen bilgiyi vermeye hazır 
müşahitler grubu içinde de radyoları
mızı ilk günlerinden beri tanıyan Re
fik Ahmet Sevengil, musiki üstadı 
Mesut Cemil ve üç radyonun müdür
leri ve kısım şefleri oturuyorlardı. 
Fakat acaba Danışma Kurulu üyele
rinden kaç kişi radyolarımızın esas 
meselelerini ele alacak ölçüde bu ko
nu ile ilgiliydiler? Müşahitlerin için-

ma Kurulu radyoculuğumuza yepye
ni bir istikamet vermek üzere topla
nırken bir takım radyo müşavirleri
nin ortaya çıkması ve daha radyola
rımızın "program müdürlükleri" ile 
"söz ve temsil yayınları şeflikleri" 
arasındaki çalışma farkım bilmeyen 
bu müşavirlerin Türk Müziğinden 
yetişmiş olmalarına rağmen, radyo
larımızı kalkındırmak bahanesiyle 
tahkikata başlamalarıydı. Gerçi Ba
sın Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünde hakikaten aydın kimseler
den kurulmuş başka bir müşavirler 
grubu daha vardı. Çalışmaları son 
derece ağır da olsa bu ikinci müşa
virler grubunun birşeyler yapması 
bekleniyordu. Fakat buna rağmen 
yukarda sayılan sebeplerden ötürü 
radyoculuğumuzun kalkınmasını is
teyenler ve radyoculuktan anlayan-

Türkiye radyoları Danışma, Kurulu 
Kâğıt üzerinde adım atan heyet 

den kimler, onlara bu meseleler üze
rinde bilgi verebilecekti? Danışma 
Kurulu üyeleri arasında radyoları-
mızın iç teşkilâtını şöyle bir gör
müş kaç kişi vardı? Müşahitler ara
sında uzun zamandan beri radyoda 
çalıştıkları hâlde radyolarımızın me
selelerini benimsemiş, bu meseleleri 
çekinmeden ortaya atabilecek ve Da
nışma Kurulundan yardım isteyecek 
kimler bulunuyordu? Danışma Kuru
lu üyeleri, radyoların kimlerin elinde 
olduğunu, ne gibi imkânsızlıklarla 
programların mikrofona çıktığını, 
elemansızlıktan kaç kişinin günde 
13, veya 14 saat mesai yaptığını, tek
nik malzeme bulunmadığı için ne gü
lünç şartlar altında yayın yapıldığını 
acaba biliyorlar mıydı? Biliniyorlar
sa durum kendilerine nasıl anlatıla-, 
caktı? İşin en tuhaf tarafı da Danış

lar Danışma Kurulunun alacağı ka
rarlardan pek ümitli değillerdi. Nite
kim Danışma Kurulundan bir gün 
önce müşahitlerin hazırlık mahiyetin
de yaptıkları bir toplantıda da, orta
ya yalnız eski radyocuların bildikle
ri ve devlet tarafından idare edilen 
radyolarımızın en büyük kusurların
dan biri bir kere daha ortaya çık
mıştı. Üç radyo arasında hâlâ bir an
laşma, bir çalışma beraberliği yoktu. 
İşin en korkunç tarafı da aynı şekil-
de çalışmaya devam edildiği taktirde 
bu beraberliğin bir türlü sağlanama
yacağı idi. Üç radyo arasında bir 
anlaşmanın bulunmaması, beraber 
çalışma zihniyetinin olmaması ise or
taya bir takım teknik meselelerin 
çıkmasına yol açıyor ve Danışma Ku
ruluna bel bağlamış olanların ümit
lerini kırıyordu. Bütün bunlar yet-
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Danışma Kurulu 
Atılan adımlar 

eçen haftanın başında Ankara 
Radyosunun 1 numaralı, en bü

yük stüdyosu hiç yayına girmedi. Bu 
stüdyo Danışma Kurulunun toplan
tılarına ayrıldı. 27 Mayıstan iki gün 
önce sabık iktidar mensuplarının 
ekseriyeti 1 numaralı stüdyoyu Dev-
let' Operası sanatkârlarının radyo
dan yayınlanmayan bir konserini din
lemek üzere doldurmuşlar, sonra da 
stüdyonun dışındaki holde o gecenin 
şerefine verilen bir kokteylde ağır-
lanmışlardı. Fakat geçen hafta için
de, Pazartesinden itibaren, Ankara 
Radyosunun bu stüdyosu bambaşka 
bir toplantıya şahit oluyor ve bu top
lantıya katılanlar da İnkılâptan iki 
gün önce aynı yerde toplananlardan 
bambaşka bir manzara arzediyorlar-
dı. Geçen haftanın ilk üç günü Anka
ra Radyosunun en, büyük stüdyosu
nu dolduranlar 28/5/1949 tarihli ve 
5392 sayılı kanunun 16 ci maddesine 
göre Türkiye Radyolarında yapıla
cak yayınların esasları ve program
ları hakkında görüşlerini bildirmek 
üzere yılda en az iki defa toplanma
sı gereken Danışma Kurulunun üye
leri idiler. Bir numaralı stüdyoda u-
zunlamasına yerleştirilen ve üzerleri
ne çiçek dolu vazolar, kâğıtlar, ka
lemler ve sürahiler konmuş olan ma
saların etrafında Millî Eğitim Ba
kanlığından, Dışişleri Bakanlığından, 
Genel Kurmay Başkanlığından, An
kara Üniversitesinden, Güzel Sanat
lar Akademisinden, Devlet Konser-
vartuvarından ve Basın Derneklerin
den temsilciler yer almışlardı. Bu 
masaların baş tarafına rastlayan ve 
stüdyonun enine yerleştirilen diğer 
masalarda ise Ankara, İstanbul ve 
İzmir Radyolarının asker! ve sivil i-
darecileri, Radyo Dairesi Müdürü ile 
beraber yer almışlardı. Bu ikinci grup 
müşahit sıfatını taşımaktaydı ve rey 
hakkına sahip olmadıkları hâlde Da
nışma Kurulu üyelerini icabettiği za
man radyo meseleleri üzerinde ay
dınlatmak maksadıyla toplantıda 
hazır bulunuyorlardı. Görünüşe bakı
lırsa, 12 yıl önce yürürlüğe giren Ba
sın Yayın ve Turizm Teşkilât Kanu
nuna göre ayarlanmış olan, sabık ik
tidar koltuğa oturduktan 3 yıl sonra 
toplanması hoş karşılanmayan ve bu 
sebepten de 8 yıl toplanamayan Da
nışma Kurulunun, 27 Mayıstan sonra 
Ankara Radyosunda yapacağı ilk 
toplantısının ümit verici neticelerle 
sona ermemesi imkânsızdı. Bir kere 
Danışma Kurulunda Prof. İlham Lü-
tem, Prof. Sadun Esen, Prof. Celâl 
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miyormuş gibi 18 Temmuz Pazartesi 
günü başlayan Danışma Kurulunun 
daha ilk toplantısında, haberleşme
nin genel kültür anlamına girip gir
meyeceğinin münakaşa edilmesi bu 
işten ümitleri olmayanları bir hayli 
de korkutmuştu. Fakat aynı gün, öğ
leye doğru toplantının akışı değişti 
ve aralarında radyoculuğumuzu ta
nıyanların mahdut sayıda bulunduğu 
Danışma Kurulu üyeleri hakikaten 
yabana atılmaz fikirler üzerinde dur
maya başladılar. Prof. İhsan Lü-
temin, Prof, Sadun Esenin, Prof Ce
lâl Tarımanın teklifleri, Cevat Mem-
duh Altar ve Ruşen Kamın şahsi tec
rübelerinden doğan bilgileri, toplan
tının kötümserleri sevindirecek bir 
istikamet almasını sağladı. Bu arada 
öyle fikirler ortaya atıldı ki bunları 
işiten bazı radyo idarecileri ne yapa
caklarını şaşırmışlardı. Meselâ, Prof, 
Sadun Esen reklâmların topyekûn 
radyolardan kaldırılmalarını ileri 
sürdü. Mademki radyolar Devletin 
elindeydi, o halde Devlet radyosunda 
reklâm yayınlamak lüzumsuzdu. 
Hem sonra reklâmlar ve reklamcılar 
radyoların başına şimdiye kadar tür
lü dertler çıkarmışlar, kalitesiz bir 
takım reklâm programlarının yayın
lanmasına sebep olmuşlardı. Üstelik 
bu reklâm gelirinden radyo Ur kuruş 
bile istifade, edemiyor, para olduğu 
gibi maliyeye gidiyordu. Prof. Sadun 
Esen bu teklifi yaparken reklâm ko
nutunda bazı şeyleri bilmiyor, bazı 
kimselerin nasırına basıyordu. Prof, 
Esenin bilmediği sebeplerin başında 
reklâm programlan yapmak için ça
lışan bazı radyo idarecilerinin, rad
yonun menfaatlerini bir kenara bıra
karak şahsi menfaatler peşinde koş
malarıydı. Bütün bunlara rağmen 
Prof. Sadun Esenin teklifi Danışma 
Kurulunda kabul -edilmedi. Fakat 
radyoların haftalık yayın saatlerinin 
yalnız yüzde beşinin reklâmlara ay
rılması kararlaştırıldı. Bu karar tat
bik edildiği taktirde, reklâmcılar bil
meliydiler ki artık radyolarımız ka
litesiz reklâm programlarına saat 
vermiyecekler ve birtakım yalanlara 
âlet edilmeyeceklerdir. 

Çalışmalar ilerledikçe Danışma 
Kurulu daha isabetli kararlar almaya 
başlamıştı. Toplantıya katılan her
kes haber bültenlerinin 15 dakikayı 
geçmesinden şikâyetçiydi. Tabiki bu
nun mesuliyetinin artık yeni ve bil 
gili bir müdüre sahip olan Anadolu 
Ajansına a i t bulunduğu biliniyordu. 
Haber seçmek, değerlendirmek ve 
hükümet büyüklerinin nutuklarına 
ve günlük haberlerin az veya çok ol
masına rağmen haber bültenlerini 15 
dakikaya göre hazırlamak yalnız A-

nadolu Ajansının vazifelerindendi. 
Danışma Kurulunun kararına göre 
bu durum Anadolu Ajansına, bilhas
sa hatırlatılmalıydı. Danışma Kuru
lu bu kararı aldığı zaman Ankara 
Radyosunda okunan ve her üç rad
yoda birden yayınlanan haber bülten
leri bazan 20 dakika kadar sürüyor, 
bazan da yedi sekiz dakikayı geçmi
yordu, Üstelik haber bültenlerindeki 
Türkçe hataları da Ankara Radyosu 
spikerlerini müşkül durumlara soku
yordu. Halkın merakla ve inanarak 
dinlediği radyo haber bültenlerinin 
en kısa zamanda düzeltilmesi ve yeni 
bir anlayışla derlenmesi Anadolu A-
jansından beklenmekteydi. 

Danışma Kurulunun üstünde dur
duğu meselelerden bir tanesi de rad
yolarımızın dili olmuştu. Haber Bül
tenlerinin şekil bakımından düzelme
si zamanla belki kaabil olacaktı. Fa
kat bu bültenlerde kullanılan bir ta
kım eski kelimeleri derhal kullan
maktan vazgeçmek acaba Anadolu 
Ajansından istenemez miydi? Acaba 
radyo idaresi de bu hususda bir ted
bir alamaz mıydı? İşte bu sualler de 
Danışma Kurulunu oldukça meşgul 
etmişti. Gerçi "Olaylar ve Yankıları", 
"Hepimizin Saati" ve "Radyo Dergi
si" gibi Ankara ' Radyosunun prog
ramları artık tamamen arı Türkçe 
ile yazılmaktaydı. Henüz sözlü prog
ramlar bakımından zayıf bir durum 
arzeden bu radyoda yeni programlar 
başladığı zaman dil meselesi üzerinde 
titizlikle durulacağı muhakkaktı. Fa
kat bakanların son günlerde yaptık-
ları konuşmalardaki eski kelimeler, 
her çeşit konuşmanın ayrı yerlerden 
ve ellerden geçerek mikrofona çıktı-
ğını bir kere daha ilgililere hatırlat-
mış ve radyolarımızda dil birliğini 
korumak için bir redaksiyon heyetine 
ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı. 

Danışma Kurulunun aldığı en mü
him kararlar arasında da Mevlid ya
yınlarını tahdit etmek, ezanı radyo
dan kaldırmak ve Kur'an-ı Kerimi de 
önce Türkçe, sonra da Arapça yayın
lamaktı. Aslına bakılırsa bu karar
lardan bir tanesi "lâik bir devlet olan 
Türkiyenin radyolarında Mevlid oku-
tulmamalıdır" şeklinde olmalıydı. Fa
kat D.P. nin 10 yıldan beri giriştiği 
din istismarcılığının tesiri altında bu
lunan kütlenin radyodan soğumama-
sı, hattâ bu cihaza bağlanması ve en 
mühimi ondan sağlayacağı istifade
nin tesirli olması bakımından yılda 
en fazla 4 defa Mevlid yayınlanması
na ait karar çok yerindeydi. Danışma 
Kurulunun bu karan aldığı günün 
gecesi Ankara Radyosu hürriyet şe
hitleri için banttan bir Mevlid yayın
lıyor ve bu Mevlidin "Tanrım'' diye 
başlayan arı Türkçe kelimelerle dolu 

duası ile de radyolarımızın Mevlid 
yayınlarında muhakkak ki bir çığır 
açıyordu. 

Danışma Kurulu ayrıca radyola
rımızın spor yayınlarını ayarlamış, 
müzik ve söz yayınlarının nisbetleri 
ni tesbit etmiş, yayınlanması gere-
ken bazı programlar üzerinde dur
muş ve radyolarımızın gelecekteki 
tutumu hakkında da fikir teatisinde 
bulunmuştu; Bu toplantıdan sonra 
da üç radyonun idarecileri bir araya 
gelerek müşterek yayınlanmam kâ-
rar altına alman programları incele» 
mişler, müşterek yayınların bağlan-
tıları için teknik kararlar almışlar 
ve Ankara Radyosunun yeni haber 
bülteni saatlerini 7,30, 12,45 19,00 ve 
22,30, İstanbul Radyosununkini ise 
8,00, 13,15, 19,30 ve 23,00 olarak tes-
bit etmişlerdi. 1 Ağustostan itiba
ren tatbik edilecek olan bu yeni ha
ber bülteni saatlerinden başka "O-
laylar ve Yankıları" adlı yorumlama-
nın da saat 20,00 de üç radyodan bir
den, Kıbrıs saatinin ise 20,15 de yal
nız Ankara Radyosundan yayınlan
ması da kararlaştırılmıştı, 

İyi niyetli ve kendi sahalarında 
bilgili ve tecrübeli aydınlardan mey-
dana gelen Danışma Kurulu üyeleri-
nin ve yine iyi niyetli fakat ekseriye-
tinin radyoculuk bilgisi kıt olan üş 
radyodaki idarecilerin yaptıkları top
lantılar neticesinde radyolarımızın 
herşeye rağmen belirli bir istikamete 
dönmeleri beklenmektedir. Fakat 
radyolarımızın hâlâ bir takım eski 
dertler içinde bulunduklarını da u-
nutmamak icabetmektedir. Teknik 
imkânsızlıklar, elaman meselesi, rad
yoculuğa has sağlam prensiplerin ek
sikliği, mali zorluklar, radyo istas-
yönlerının çalışmalarını gösteren iç 
talimatnamelerin yokluğu ve prog
ramların hazırlanmasında iyi niyetle 
de olsa bir çeşit baskının devam et
mesi bu dertlerin arasında sayılabi-
lir, Bununla beraber, durum ne olur-
sa olsun Danışma Kurulu vazifesinin 
biç olmazsa yüzde yetmişini yerine 
getirmiştir. Nevar ki, yüzde yetmişi 
yapılan bu vazife istişari mahiyette
dir ve yalnız temenniden ibarettir. 
Bu temennileri değerlendirip tatbik 
etmek ve radyolarımızın meselelerini 
hâlletmek bu radyoların işletilme
sinden sorumlu olan Basın Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne aittir. 
Sözün kısası radyolarımızın düzeltil» 
mesi için daha uzun bir zamana ve 
büyük teşebbüslere ihtiyaç vardır. 
Danışma Kurulu kâğıt üzerinde Ol
dukça büyük bir adım atmıştır. Ay 
nı adımın tatbikatta da atılması Ba
sın Yayın ve Tarlam Genel Müdürlü
ğünün bu sahadaki çalışmalarına 
bağlı kalacaktır. 
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Devlet Tiyatrosu 
Çekememezlik! 

evlet Tiyatrosu yıllar yılı bir türlü 
başaramadığımız bir işi başardı: 

60 kişilik büyük bir kadro, iki vagon-
luk dekor ve aksesuvarla Ankaradan 
kalktı, Parise gitti ve Milletler Ti
yatrosunda, türkçe iki temsil verdi. 
Bu temsillerden biri antik dram re-
p e r t u v a r ı n ı n en özlü, temsili de en 
güç eserlerinden biri, Sophoklesin 
"Kral Oidipus"u idi. Öbürü de yeni 
neslin tiyatroda en kuvvetli, en ve
rimli kalemlerinden birinin Orhan A-
senanın "Hürrem Sultan"ı. Devlet 
Tiyatrosu Parise bu iki eserle gider
ken iki vazifeyi yerine getirmiş olu
yordu: Birincisi, Türk sahnesinin her 
Batı sahnesi gibi tiyatro sanatının 
beşiği sayılan Yunan tragedyalarım 
oynamaktan geri kalmadığını göster
mekte, ikincisi ise Türkiyede de ti
yatro yazarı yetiştiğini anlatmak. 
"Hürrem Sultan" piyesinin Fransız
ca tercümesinin Millî Eğitim Bakan
lığınca bastırılarak bu temsillere ye
tiştirilmesinin ve yazarının temsilde 
bulunmak üzere Parise gönderilme
sinin mânası buydu. 

Netice ne oldu ? Karşılarında ipti
daî, Batı sanatından ve s a n a t anlayı
şından habersiz, yerli göreneklere 
dayanan bir şark temaşası, yahut 
kötü bir Avrupa taklitçiliğine özenen 
derme çatma bir heveskâr topluluğu 
görmeğe hazırlanan Parisli sanat a-
damları ve tenkitçiler, Batı gelenek
leri üzerinde yetişmiş, kendi tiyat
rolarından farksız, hat tâ bazıların
dan çok üstün bir topluluk karşısın
da olduklarını gördüler. Oyun tarzı
mız, mizansenlerimiz üzerinde, haklı 
veya haksız ileri sürülen bazı tenkid-
ler bir yana bırakılırsa, Paris temsil
leri Türk tiyatrosunun ve aktörünün 
yüzünü ağırtan, sanat rüştünü ispat 
eden, ona milletlerarası tiyatro dün
yasının kapılarım açan bir sanat hâ
disesi oldu. 

Ama tiyatro ile, sanatla doğrudan 
doğruya ilgisi olmıyan yurttaşları 
bile sevindiren bu hâdisenin, sanat 
çevrelerinden bazı haftalık aktüalite 
gazetelerinin sahifelerine akseden 
menfi tepkileri de oldu. Cüneyt Gök-
çerin V.C. ye girmemiş olması bile 
bir siyasi manevraya atfedildikten 
sonra kavuklu, cüppeli "Hürrem Sul
t a n ı n Parise götürülmesindeki isa
betsizlikten, bu esere ait temsilin fi
yasko ile neticelendiğinden, "Oidi-
pus"ta ise Cüneytten başka kimsenin 
beğenilmediğinden, onun da bunu 
sağlamak için bütün öteki rolleri za-

yıf aktörlere dağıttığından dem vu
ruldu ve netice Gökçerin Parise ken
disini göstermekten başka bir mak
satla gitmediğine bağlandı. 

Kafaların içindeki sarık 
u iddia ve ithamların arkasında 
pek açıkça farkedilen beşeri duy

gular, küçük hesaplar ve gerçeğe uy-
mıyan taraflar bir yana, "Hürrem 
Sultan" piyesini, "sarıklı, kavuklu" 
olduğu için kötülemekle düşülen da
lâlete parmak basalım. Batılılar bizi, 
dedelerimizin kavuklarındaki sarık
lardan ötürü değil, yüzyıllar sonra o 
sarığı hâlâ kafalarımızın içinde taşır 
gördükleri zaman, Avrupalı kıyafeti
nin kafalarımızın da değiştiğini is
pata yettiğini sandığımız zaman, ec
dadımızın kılık kıyafetinden, lüzum
suz bir aşağılık duygusuna kapılarak, 
utandığımız zaman küçümser ve a-
yıplarlar. XVII. ve XVIII. yüzyıl Ba
tı tiyatrosunun, kadınlara taş çıka
ran, o perukalı, dantelli, ipek çoraplı, 
allıklı pudralı erkek eşhası, Kanuni 
devrinin o heybetli kavuklarının, 
muhteşem kürklerinin ve sarıkları
nın yanında acaba daha mı tabii, da
ha mı güzeldirler? Bugün için gülünç 
görünebilecek o kılıklarından ötürü, 
Batı sahneleri klâsik piyeslerini sah
neden mi kaldırmışlardır? Yoksa 
başka memleketlerde oynamaktan 
utanır mı olmuşlardır? 

Zarfa değil içindekine, şekle değil 
öze bakalım. "Hürrem Sultan"da Ka
nuni devrinin havası bize duyurula-
b i l m i ş saray entrikaları içinde bu
nalmış, evlât sevgisiyle devlet ve a-
dalet anlayışı arasında bir tercih 
yapması gereken büyük bir hüküm
darın dramı gerçekliği ve buyruklu-
ğu ile yasatılabilmişse eser başarılıdır 
Üst tarafı da "lafü güzaf"tır. 

Oyun tarzımız hakkındaki tenkid-
lere gelince, bu sahifelerde bizim de 
işaret ettiğimiz gibi, en yeni en mo
dern sanat cereyanlarının hâkim ol
duğu Pariste bunları tabiî görmek, 
hattâ faydalı bulmak lâzımdır. Oyun 
tarzımız, Parise nazaran muhafaza
kâr kalmışsa, eski görünmüşse, bu 
yalnız Devlet Tiyatrosu için değil 

bütün sahnelerimiz için de varittir. 
En az otuz yıldanberi sahnelerimize 
hâkim olan eski Fransız ve Alman 
ekollerinin tesirlerinden hâlâ kurtu-
lamadığımızdandır. Sorumluluğu da 
yeni sanatkâr nesillerinden çok ön
derlik, hocalık vazifelerini yüklen
miş olan yerli ve yabancı eski sanat
kâr nesillerine aittir. 
Yeni haberler 

aris Basın Ataşeliğimizin elimize 

yeni gelen 13. temmuz tarihli ba
sın raporunda Paris temsilleriyle il
gili olarak yeni- haberler verilmekte
dir. Leh ve aleyhteki bazı noktaları 
aydınlattığı için bu haberlerin en mü
him kısımlarını alıyoruz: 

"Tiyatro mevsiminin sona ermek
te olması münasebetiyle "La Croix" 
gazetesinin 12 temmuz tarihli nüs
hasında hususî bir sahife hazırlan
mış, bu meyanda Ankara Devlet Ti
yatrosunun burada oynadığı eserlere 
ait iki tenkid çıkmıştır. 

"Ankara Devlet Tiyatrosunun 
Milletler Tiyatrosu festivaline ken
dilerininkinden çok başka anlayışta 
olan "Cidipus" gibi bir eseri seçme
leri bizde merak uyandırmışt.ı Fakat 
temsil bize ağırbaşlı, ha t tâ biraz faz
la ağırbaşlı geldi. Ama buna hayret 
etmedik. Bu oyun bize Mounet -
Sully'nin sahnede oynadığı günleri 
hatırlattı. Yanlış anlaşılmasın, bunu 
tenkid için değil, Türkler her bakım
dan kendilerine yakın olan Yunanlı
lardan çok Fransızların tesiri altında 
kaldıkları, için söylüyoruz. Zaten Ko
rolar da bunu teyid ediyor... Maama-
fih Ankara Devlet Tiyatrosu sanat
kârları rollerini ihtişamla temsil an
layışına sahiptirler. "Kral Oidipus" 
sahneye sâde ve ihtişamlı bir şekilde 
konulmuştur. Bilhassa 1. tablo nâdir 
rastlanan bir güzellikteydi. Cüneyt 
Gökçer muhteşem olduğu kadar he
yecan verici bir Oidipus oldu." 

"Hürrem Sultan" için çıkan ten-
kidde ise şöyle denilmektedir: 

"Türkiyenin tanınmış dram ya
zarlarından Orhan Asenanın " H ü r 
rem Sultan" piyesi XVI. asır tarihî 
vakalarından mülhem bir eserdir. Es
ki Yunan eserlerini hatırlatan ve 
Hürrem Sultanın entrikalarını göste
ren bu piyes, bizde Binbir Gece at
mosferi yarattı. Racine'in "Bayazıt" 
piyesiyle mukayese edilebilen bu e-
ser, Paris seyircisi üzerinde kanlı bit 
devrin son günlerini sağlam bir oyun
la ifade eden bir piyes ve kıyafetleri 
içinde muhteşem olan şahıslar tesi
rini bırakmıştır. 

"Milletler Tiyatrosunun sahnesin
de Ankaralı artistler, asîl ecdatları
nın tarihini kudretli bir oyunla bize 
gösterdiler. Kanuninin dilini anlama
makla beraber, artistlerin ahenkli 
sesleri trajedi anlayışına sahip ol
duklarım ortaya koymaktadır..." 
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