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Bir oyun ve aktörleri 

Kendi 
Sevgili A K İ S O k u y u c u l a r ı . 

Aramızda 

Y a 

Yassıadaya gitmeğe h a z ı r l a n a n gazeteciler 

az aylarında iki meselenin, umumi efkârın gözünü üzerine çekeceği 
anlaşılıyor. Bunlardan merak ve heyecan taşıyanı, Yassıada işidir. 

Memleket bakımından hemen aynı derecede Önemli olmakla beraber, 
neticesinin malûm bulunması dolayısıyla bu devrede ikinci plânda ka
lacak hâdise Referandumdur. 

Geride bıraktığımız hafta Yassıada, son derece ehemmiyetli bir 
manzara aldı. Kararnamenin okunması sena erdi ve kalabalık D . P . 
Grubu mensupları sanık mikrofonu başında, iki paralık olmuş daha 
doğrusu, iki paralık adamlar oldukları ani aşılmış- liderlerinin peşinden 
arz-ı endam ettiler. Hâdise, AKİS'çiler tarafından dikkatle takip edil
di. Haftanın son celseleri bilhassa alâka uyandırıcı şekilde geçti. Tevfik 
İlerinin sebebiyet verdiği atraksiyon derhal Yassıada dinleyicilerinin 
adedini arttırdı. Bütün bunların ne Yassıada Saatinde, ne de gündelik 
gazetelerin sütunlarında bulabileceğiniz o AKİS'e has havayı taşıyan 
hikâyesini mecmuanın başına aldığımız YASSIADA DURUŞMALARI 
faslımızda okuyacaksınız. 

Fakat, Yassıada duruşmalarının bitirdiğimiz hafta bir başka cep
hesi yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. AKİS, daha ilk celseler
de okuyucularına düşüklerin savunmasının neye dayanacağını haber 
vermişti. Nitekim bu tahakkuk etti. Sanık mikrofonu başına gelenler 
Yassıadanın içkide, onların taraftarlarını avlama peşinde olanlar Yas
sı adanın dışında bir teze umumi efkârı alıştırma çabasına giriştiler. Bu 
tez, bizim usûllerimize ve sistemimize göre Anayasaya aykırı bir ka
nunun olamayacağı tezidir. Sanık avukatlarından önce, gericilerin ken
dilerine lider bildikleri Ali Fuat Başgilin yazdığı Kudret gazetesinde 
imzasız olarak neşredilen bir "politâko - jüridik" makaleyle savunma
ların ana teması ortaya atıldı. Anayasaya aykırı kanun olamayacağı 
görüşü, İsmet İnönünün 1950 seçimlerinin arefesinde Taksim meyda
nında yaptığı meşhur konuşmada bu konuyla alâkalı olarak söylediği 
bazı sözlere de dayandırılmak istenmektedir. Bu hafta, "Duruşmaların 
Anatomisi'' başlığını taşıyan yazıda bu mesele ela alınmakta ve görüş, 
bir yandan İnönünün fikri, diğer taraftan duruşmalar sırasında Başka
nın belirttiği bazı hususlar, nihayet kararnamenin ruhu göz önünde tu
tularak incelenmektedir. "İnönü demişti ki..." yazısı, bu bakımdan son 
derece alâka uyandırıcı bir mahiyet taşımaktadır. Zira konu, bu gün
lerde bol mürekkep akıtacak bir konudur. Bir anayasanın ihlâline ait 
dâva ile bir anayasanın halkoyuna sunulması aynı ana tesadüf ettiğin
den kulaklarımız şu yaz aylarında "Anayasa" kelimesini sık sık i ş i te
cektir. 

Referanduma gelince.. YURTTA O L U P BİTENLER faslımız, s e 
nelerden beri olduğu gibi bu hafta da iç politika hâdiselerinin tam bir 
panoramasını gözler önüne sermektedir. Bu panorama içinde Refaran-
dum, renkli bir yer işgal etmektedir. 
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YASSIADA D U R U Ş M A L A R I 

Duruşmalar 

Takke düşünce 
(Kapaktaki kuklalar 

Hâdise, bitirdiğimiz haftanın sonla
rında bir gün cereyan etti, Yassı-

adanın meşhur Jimnastikhaneden boz
ma duruşma salonunun denize açıl
mış geniş kapılarından içeri serinlik 
değil, sıcak doluyordu. Kızgın bir gü
neş kel adanın tepesinde alabildiğine 
hışımlı parlıyor ve eski Jimnastikha-
nenin ince tavanını delip aşağıya ini
yordu. 

Mimli mikrofonu başındaki ada
mın "Şişman Agâh" olduğunu anlar 
mak için bin şahit lâzımdı. D.P. için
de adam olduğu yıllarda İdare Amir
liğine har adaylığını koyuşta kaybe
den Agâh Erozanın ta Meclis Başkan 
Vekilliğine getirilişinin üzerinden aşa
ğı yukan altı yıl geçmiş bulunuyordu. 
"Şişman Agâh"ın Meclis Başkan Ve
killiğine D.P. Grubu tarafından aday 
gösterildiği günleri hatırlayanlar gü-
lümsemekten kendilerini alamadılar. 
"Şişman Agâh" yeni görevinin icabı 
olarak bir frak ısmarlamak üzere ter
ziye başvurmuştu. Bunu duyan gaze
teciler de terziye koşmuşlar ve yeni 
Başkan Vekilinin provasında hazır 
bulunmak, resim çekmek istemişlerdi, 
Öylesine haşmetli bir göbeğin frak i
çine nasıl sığdırılabileceği, o tarihler
de başkentte eğlenceli bir merak ko
nusuydu. Fakat terzi, Basın Kanunu 
umacısını gazetecilerin önünde salla
yarak onları kovalamıştı. 

Bitirdiğimiz haftanın ortalarındaki 
o sıcak gün sanık mikrofonunun ba
şında konuşan adam belki "toplu" 
sıfatını dahi bak etmeyecek, inanıl
maz derecede bol duran elbiseleri i
çinde erimiş hissini veren bir Agâh 
Erozandı. Evet, şekil itibariyle bu za
tın o eski zat-ı şerif olduğunu anla
mak için bin şahit lâzımdı. Ama Ero-
san konuşmaya başlayınca, bu bin şa
hidin dahi yetersizliği hemen ortaya 
çıktı. Aman yârabbi, son Meclisin 
müsamahasız, cezacı, gözü daima 
Bakanlar Kurulunun oturduğu isti
kamette olan Başkan Vekili neler 
anlatmıyor, ne prensipler savunmu
yordu ki.. 

"—Demokrasiyi ayakta tutan Mec
lis mürakabesidir. Yâni Meclis Tahki 
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Agah Erozan 
Borazancıbaşı 

katı, soru önergeleri.. İngilteredeki A
vam Kamarasının da ruhu budur. Bir 
Meclis Tahkikatı talebi vuku buldu 
mu, onun derhal gündeme alınması 
lâzımdır. Zira araya fasıla sokulursa, 
tahkikanm taallûk ettiği mesele, es
kir. Ve umumi efkârın alâkası dağılır. 
O bakımdan, Muhalefetin Meclis Tah
kikatı önergelerinin gündeme aylar
la, senelerle alınmaması fahiş bir ha
ta teşkil etmiştin." 

Bunları söyleyen "Şişman Agah", 
şahsen kendisinin ne demokratik bir 
zihniyete sahip bulunduğunu uzun 
uzun anlattı ve kaç kereler Muhalefe
tin ayağa kalkıp kendisini "Yasa Re
is bey !"diye alkışladığını söyledi. Pe
ki, gidişe karşı mücadeleleri ? O o , 
"Şişman Agâh"ın mücadelesi tümen 
tümendi. Bir defasında Meclis Umu
mi Kâtibini odasına,' daktilo Makbule 
hanımla birlikte çağırmış ve Refik 
Koraltana hitaben Muhalefetin öner
gelerinin dikkat nazarına alınmasını 
talep eden bir yazı yazmıştı. Ama, 
zavallı Koraltanın da şikâyet etmek
ten başka şeye kudreti yetmemek
teydi ki.. Hep çalışmışlar, bir şey be-

cerememişlerdi. Koraltan derdini ha
tıra defterine dökmüş, Bayarın sul
tasını, Menderesin idraksizliğini hep 
o deftere anlatmıştı. Erozana bakılır
sa, Meclis Tahkikatına, soru önerge
lerine imkân bırakmamak suretiyle 
Demokrasi zedelenmiş, son Selâhiyet 
Kanunuyla da Anayasa çiğnenmişti. 

Başol, o kendine has iğneli eda
sıyla sordu: 

"— Bunları Mecliste söylediniz 
mi?'Grupta çıkıp da şimdi saydıkla
rınızı arkadaşlarınıza hatırlattınız 
mı? Yâni, murakabe vazifenizi ye
rine getirdiniz mi?" 

"Şişman Agâh" murakabe vazi
fesini yerine getirmek için ne derece 
kararlı ve azimli olduğunu ifade etti. 
Fakat bunun bir denlini gösteremedi. 
Denli gösteren, gene Başsavcı Altay 
Egesel oldu, Egesel D.P. Grubu za
bıtlarından "Şişman Agâh"m son 
sözlerini bulup okudu. Yaman bir 
mücadeleci olduğunu jimnastikhane-
den bozma duruşma salonunda -arka
daşlarının ve dinleyicilerin tebesüm-
eri arasında- ilan eden Erozan, D.P. 
Grubunun çatısı altında aynı derece
de yaman bir Menderesçi olmuş ve 
şöyle haykırmıştı: 

"— Menderesin değiştirilmesi, 
Başbakanlıktan ayrılması ne demek? 
Şu anda bir tek Bakanın dahi yerin
den oynatılması bahis konusu ola
maz!." 

Başkan, Agâh Erozana gidip ye
rine oturmasını söyledi 

Dananın kuyruğu 

Menderesin meşhur Tahkikat Ko
misyonuna daha da meşhur -ve 

tabii, meşum- yetkileri tanıyan kanu
nun bütün foyasının bir defa daha 
ve katiyetle ortaya çıktığı o gün sa
lon mûtadın üstünde bir kalabalıkla 
doluydu. Bir önceki celsede Tevfik 
İleri ve şürekâsının baş rolü oynadığı 
atraksiyon dikkati gene Yassıadaya 
çevirmiş, başta sosyete hanımları, 
bir büyük kalabalık dinleyici sırala
rını işgal etmişti. D blokunun sanık 
yakınlarına ayrılmış sıralarında basa 
lifti Bakan hanımları ve milletvekili 
eşleri göze çarpıyordu. Nazarlar en 
piyade, saçındaki kocaman beyaz 
meşiyle hemen tanınan Bayan İleriye 
takıldı. Bir önceki celsede Mendere
sin -öteki bir çok Bakanın aksine- el
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Duruşmaların Anatomisi 

İnönü demişti ki 
uvvetlerin birleştirilmesi esasına dayanan bir sistem 
içinde Anayasaya aykırı bir kanundan bahsedilip 

bahsedilemeyeceği konusu, günün en alaka çekici me
selesi olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Cumhuriyetin 
başından 27 Mayıs 1960 sabahına kadar Turkiyede tat
bik edilen sistemde bir kanunun Anayasaya uygun olup 
olmadığına hüküm vermek hakkı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine tanınmıştır. Böylece, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden çıkan her kanunun, Anayasaya uygun
luğu nefsinde bulundurduğu, hadisenin bir tabii icabı 
olmak gerekmektedir. 

Bunda, şaşılacak bir cihet yoktur. Bizim anayasamız, 
bir inkılâp anayasası olmuştur. Bu bakımdan, inkılâp
çıların Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla-giriş
tikleri tasarrufların bir başka merci tarafından gözden 
geçirilmesi hakkı bahis konusu edilmemiştir. Nitekim, 
bugün "Atatürk İnkılâpları" diye adlandırdığımız ka
nunlar bloku bu usulle geçirilmiş ve kendilerine tatbik 
sahası bulmuştur. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisine tanınan 
yetkiyi hudutsuz saymak ve bir başka mercinin bulun
mamasını kudret sahiplerinin istediklerini yapabilme 
hakkı addetmek kabil midir? Buna, dar hukuk açısın
dan dahi imkân bulunmadığı ve hukukun, akıl ile man
tığı zorlayamayacağı bir açık hakikattir. Evvelâ, her 
yetki o yetkinin mucip sebepleri İstikametinde kullanıl
mak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 Nisan 
1900 günü Tahkikat Komisyonuna meşhur yetkilerini 
tanırken Hilâfetin geri getirilmesi, arap harflerine dö
nülmesi, Medeni Kanunun iptali kararım alsaydı ve bu 
hususlar kanunlaştırılsaydı böyle bir tasarrufun da A-
nayasaya uygunluğu iddia olunabilir miydi ? Bir inkılâp 
anayasasını ileri değil, geri istikamette kulanmak el
bette ki bahis konusu olamaz. İngilterede Avam Kama
rasının "erkeği kadın, kadını erkek yapmaktan gayrı" 
her hakka sahip bulunduğu, sık sık tekrarlanan bir hu
sustur. Bu, Avam Kamarasının ne geniş yetkiler taşı
dığının ifadesidir. Ama bu yetkiler, kendilerini meşru 
kılan mucip sebeplerin şümulü haricine taşırılamaz 
ve "erkeği kadın, kadım erkek yapmaktan gayrı" her 
hakka sahip o kudretli Avam Kamarası ingiliz vatan
daşlarının ana hürriyetlerinin kılına ilişemez. Avam 
Kamarası, kendi yetkilerini, üstelik malik olmadığı 
yetkilerin de ilâvesiyle meselâ Lordlar Kamarasına bir 
belirli süre için devredebilir mi, devredemez mi? Bu su
alin cevabında, bizim sistemimiz içinde Türkiye Büyük 
Millet' Meclisinin haklarının nereye kadar gidebileceği 
sualinin cevabı yatmaktadır. 

İsmet İnönü, 1950 seçimlerinin arefesinde İstan-
bulda söylediği Taksim Nutkunda antidemokratik ka
nunlar konusunu incelerken gerçeğin bu cephesine te
mas etmiştir, İnönünün sözleri aynen şudur: "Bir defa, 
Anayasaya muvafık kanunla antidemokratik kanun ve
ya durum birbirinden ayrı şeylerdir. Bir kanunun Ana
yasaya uygun olup olmadığına hüküm vermek hakkı 
yalnız selâhiyetli olan müesseseye verilmiştir. Bizim 
Anayasamıza göre bu müessese Büyük Millet Meclisi
dir. Bu suretle Büyük Millet Meclisinin Anayasaya mu-

Evvelâ, Yassıadada dâvası görülen "Anayasanın Hi
lâli" hâdisesinde "Büyük Millet Meclisinin Anayasaya 
muvafık kabul ettiği kanun" vasfı, meşhur Selâhiyet 
Kanununda yoktur. Zira bu kanunun, şekil bakımından 
sakat çıkarıldığı tesbit olunduktan başka gerekli oyu 
da toplamadığı halde toplamış gibi gösterilerek bir nevi 
"kim vurdu"ya getirildiği, bizzat D.P. Grubu üyelerinin 

İfadeleriyle subut bulmuştur. Selâhiyet Kanununu hü
kümsüz addettirecek sayıda D.P. milletvekili, Yassıada 
zabıtlarına kendilerinin -Başkan Vekili Kirazoğlunun 
iddiası hilâfına- bu kanuna oy vermedikleri hususunu 
geçirtmişlerdir. Demek oluyor ki sadece o bakımdan 
dahi, Selâhiyet Kanunu "Büyük Millet Meclisinin Ana
yasaya muvafık kabul ettiği kanun" değildir. Nitekim, 
duruşmalar sırasında Divan Başkanı Salim Başol bu 
hususu belirtmiş ve esasın yanında şekil kusurun da 
bulunduğu iddiasının mevcut olduğunu söylemiştir. 

Ama, böyle bir aksaklığı bulunmamış olsaydı dahi 
Selâhiyet Kanununu bir dikta rejiminin vasıtası olarak 
ellerine geçirmiş ve tatbik bile etmeye kalkışmış kim
selerin İnönünün 1950'deki sözlerinden nasıl bir medet 
umduklarını anlamak kabil değildir. İnönü, büyük re
formlarla alâkalı kanunların Anayasaya aykırılığının 
bahis konusu edilerek oy toplamaya çalışıldığı bir sıra
da, bizim anayasamızın bir İnkdap Anayasası olma 
vasfından doğan hususiyetini güçler önüne sererek bir 
bedahat söylemiştir. "Bir kanunun Anayasaya uygun 
olup olmadığına hüküm vermek hakla, yalnız selâhi-
yetli olan müesseseye verilmiştir'' derken, bizatihi mil
letin hiç bir söz hakkına sahip olmadığı elbette ki kas
tedilmiş değildir. Vekiller emanete hiyanet ederlerse 
asiller ne yapacaklardır? Nitekim on yıllık bir D.P. İk
tidarının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün 
itibarını kaybetmiş halde ve Başkanlık Divanına el koy
muş bir çift dikta heveslisinin âleti haline getirilince 
aynı İsmet İnönü İnsan Hakları Beyannamesinin mil
letlere böyle hallerde tanıdığı ayaklanma hakkım be
lirterek, 27 Mayıs hareketinin meşruiyetinin temellerini 
koymuştur. İhtilâlin hemen akabinde toplanan tarafsız 
ilim heyeti de bu hususu açıkça ilân etmiştir. 

İnönünün 1950'deki sözleri madalyonun bir yüzü, 
1960'daki sözleri öteki yüzüdür. İki demeci yanyana ge
tirmek ve öyle mânalandırmak şarttır. Bir yetkiyi hu
kuken hudutsuz saymak tamamile imkânsızdır. Aksi 
halde, bu yetkinin tecavüzü de bahis konusu olmamak 
gerekecektir. Büyük Millet Meclisinin çıkardığı har ka
nunun Anayasaya uygunluğu tezinin şampiyonu AH 
Fuat Başgil dahi, İhtilâlin arefesinde Çankayada Bayar 
ve Menderes tarafından fikri sorulduğunda Tahkikat 
Komisyonu kurmanın Anayasaya uygun, fakat buna 
verilen yetkilerin aykırı bulunduğunu ifade etmiştir. 
Başgil hâdiseyi, daha sonra, bizzat kaleme aldığı bir 
yazıyla Cumhuriyet gazetesinde hikâye etmiştir. 

Madalyonun bir yüzünü saklayıp ötekinin arkası-
na sığınmak pek tatmin edici bir taktik sayılmasa ge-
rektir. 

AKİS, 5 HAZİRAN 1961 

• • • 

K vafık kabul ettiği kanun, bu vasfın bütün kuvvetini ta-
şır. 
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YASSIADA DURUŞMALARI 

hak hırsızlığı bulunmayan, fakat gö-
zü dönmüş partizan yardımcısı -Ge
diklerin, Yardımcıların, Kurbanoğ-
luların fasilesinden..- mahkeme sa-
lonunda bulunduğunu unutup Kalkın
ma ve Parlak İstikbal nutukları çek
meye başlayınca Başkan tarafından 
dışarı atılmıştı. Bunun üzerine salon
da bulunan Heri şürekası İleri geri 
sözler sarfına kalkışmışlar, Ada va
zifelileri onları da toparlamışlardı, 
Örfi İdareye sevkedilen şüreka için
de Ayşe Derinin suçlu olduğu netice-
sine varılmış, ötekiler tahliye olun
muş, ateşli kız Balmumcuya sevke-
dilmişti. Bayan İlerinin, eşine gönül 
huzuru vermek maksadıyla hâdisenin 
hemen ertesi günü Adaya koştuğu 
anlaşılıyordu. Nitekim perişan kafi-
lenin salona giriş ve çıkışında Bayan 
İleri cesaret İlham edecek, iyi olduk
larını, metin davrandıklarını genç 
gazeteci Beyhan Çenkciyi yirmi gün-

as sı a da da -
ki mahkeme 

salonunda za -
man zaman bazı 
düşükler, dinle
yiciler tarafın
dan. Başkanın 
m ü d a h a l e s i -
ne rağmen yuha
lanıyorlar. Düş
müş adamın a -
leyhinde vaziyet 
almak, hele bunu 
açıkça belirtmek 

bizim milli ananelerimiz* uygun 
değildir. "Düşenin dostu olmaz" sö
zünde bir doğru taraf bulmakla be
raber, bu daha ziyade maddi men
faatin bahis konusu olduğu ve şah
si münasebetlerin kastedildin hal
ler için söylenmiştir. Yoksa, en zi
yade suç işlemiş kimselerin dahi 
kudreti ellerinden kaçırıp da peri
şan hale düştüklerinde âmme vic
danı kendilerini Türkiyede himaye 
kanadı altına almaktadır. Bunu, bir 
milli vasıf değil, bir millî zaaf sa
yanlarımız ve bundan şikâyetçi o-
lanlarımız çoktur. 

Karşıkarşıya bulunan bir hakim 
la bir sanık arasında merhamet his
lerini tahrik eden elbette ki ikinci-
sidir. Bunun yanında cesaret, cela
det ve kahramanlık gibi tutumların 
bu memlekette beğenilen, takdir e-
dilen hareketler olduğu, kabadayı
lığın cemiyet içinde tutulduğu da 
bir gerçektir. Buna rağmen Tevfik 

lük taze karısının yanından aldırarak 
Ankara Hiltonun taş duvarları arka
sına attıran Tevfik İleriye anlatacak 
hareketleri esirgemedi. Bayan İleri
nin hemen yanında Hasan Polatka-
nın, Hayreddin Erkmenin genç ve na
zik hanımları oturmaktaydı. Diğer 
bir dinleyici sırasında ize -ama C blo-
kunda- M.B.K. nin iki üyesi, Fikret 
Kuytak ile Suphi Karaman aileleri 
mensuplarıyla birlikte duruşmaları 
takip ediyorlardı. Sanık iskemleleri
nin bir çok sakini, yazlık Kurmay Al
bay elbisesi içindeki Kuytakı tamdı
lar ve birbirlerine göstermekten ken
dilerini alamadılar. 

Duruşmalar, mahiyeti itibariyle 
Anayasaya aykırılığı üzerinden akan 
Salâhiyet Kanununun, üstelik çıkarı
lış şekli bakımından da tamamile hü
kümsüz bulunduğu gerçeğini bütün 
çıplaklığıyla meydana koydu. 

Zorlu 

İpler kimin Elinde ? 
anunun, bu vasfı bundan aylarca 
evvel, mesele Yüksek Soruşturma 

Kurulunda incelenirken ortaya gıktı. 
Meclis zabıtlarını dikkatle inceleyen 
kurul iki katibin iki sözü üzerinde 
dikkâtle durdu. Hatiplerden biri Tur
han Feyzioğluydu. C.H.P. li sözcü, 
Agah Erozanın başkanlık ettiği ilk 
oturumda sözlerini 15 imza taşıyan 
ve tasarının açık oya konulmasını is
teyen bir takdim ettiğini söy-
lemekle bitirmişti. Fakat Kurul, son 
oturuma başkanlık eden İbrahim Ki-
razoğlunun bu takriri dikkat nazarı
na almadığını gördü. Kirazoğlu işari 
oya başvurmuş, "kabul edenler, et
meyenler." dedikten sonra taşarının 
"337 mevcudun ittifarıyla" kanunlaş
tığını bildirmişti. Sözleri Kurulun 
dikkatini çeken ikinci hatip, Kirazoğ-
lunun ta kendisi oldu. Kirazoğlu daha 
sonra, açık oylama isteyen 16 imzalı 

Şirretler! 
İleri veya Fatin Rüştü Zorlu, Him
met Ölçmen veya Nusret Kirisçioğ-
lu, yahut Samet Ağaoğlu gibi tip
lerin o jimnastikhaneden bozma gü
zel duruşma salonunda horozları
dıklarında niçin bir nefret ifadesine 
yal açtıkları, üzerinde durulup dü
şünülecek bir husustur. 

Türk milleti cesarete, celadete 
ve kahramanlığa prim veren bir 
topluluk olmakla beraber şirretliği 
asla tasvip etmeyen bîr karaktere 
sahiptir, Şirretlik bizim ananeleri
mize göre makbul değildir ve şir
retlikle vekar arasındaki fark akla 
kara arasındaki fark kadar kolay 
teşhis olunmaktadır. Yassıadadaki 
bir kocaman düşük kafilesi içinde 
sadece şirretlerin çıkmış olması tu
tumunu -Başkan Başolun geçenler
de belirttiği gibi- bir politika haline 
getirmiş olan Celâl Bayarı bütün 
sanıkların "en asil"i saydırmaya 

yetmiştir. Sade-
ce bu, mukadde-
ratlarımıza el 
koymuş İnsanla
rın karakterleri 
hakkında bir fi
kir vermeye yet
mektedir*; 

Yassıadada bu 
güne kadar bir 
sanığın tek çıkışı 
dahi makbul ad-
dedilmemişse, bu 
nun sebebi o çı

İleri 

Ölçmen 

kışlardan hiç bi
rinin âmme vic
danını tatmin et-
memesinden iba
rettir. Niçin söy
lememeli ki dü
şük diye adlandı
rılan kimselerin 
asıl düşüklüğü -
nün, iktidarı kay
betmelerinden de 
gil insan olarak 
yapılarından gel

diği Yassıadada pek açık ve hazin 
şeklide ortaya çıkmıştır. Bir Zorlu 
veya bir ilerinin, yahut bir Himmet 
Ölçmenin medeni cesareti ancak ba
tırarak konuşmaktan ibaret say
maları ve bunu şirretlikle karıştır
maları dinleyicilerin ister istemez 
yuha çekmeleri yolunu Yassıadada 
açmakladır, 

İhtilallerden sonra kudretlerini 
kaybedenlerin, son derece suçlu ol
salar dahi akıbetlerine vakarla kat

landıkların mi-
salleri tarihte 
yok değildir. Bun 
lar, bütün gü
nahlarının ya-
nında hiç olmaz
sa mertlik paye
sini kazanarak e-
bediyete intikal 
etmişlerdir 

Bizimkiler ora-
ya, sadece gü-
lünç olarak gidi
yorlar. 
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takririn bir kasaya uğramadığını hiç 
bir tereddüde mahal bırakmayacak 
tarzda "bu takriri, sahipleri salonda 
bulunmadığından dolayı dikkat na
zarına almadım" demiş, bu açık be
yanı da Meclis zaptına geçmişti. Hal
buki bu tutum, tamamile usulsüz bu
lunmaktaydı. 

Oylamanın Ve Kirazoğlunun dala-
veresinin maksadı, Yüksek Soruştur-
ma Kurulunda D.P. milletvekillerinin 
iradeleri alınmaya başladığında orta
ya çıktı. Kirazoğlu "kabul edenler, 
etmeyenler" deyip ittifak neticesini 
ilân etmişti ama bu ittifakı teşkil et-
meleri gereken D.P. milletvekillerin
den kalabalık bir küme oy vermedik
lerini ifade olarak bildirdiler. Bu, ka
bul edenlerin miktarını süratle iki-
yüzün biraz üstüne kadar düşürdü. 
Muhalefet zaten Meclisi terketmişti.. 
Demek ki oylama anında müsbet oy 
verenler nisabı doldurmuyordu. 

İşin bu tarafı, mesele Yassıada 
ya. Divan huzuruna geldiğinde daha 
da komik hal aldı. O kalabalık oy ver
memiş D.P. kümesine bir yeni kala
balık katıldı ve miktar ikiyüzun de 
çok altına düşünce kanunun hüküm
süz bulunduğu açıkça ortaya çıktı. 
Üstelik pek çok D,P. milletvekili 
kendisinin açık oy beklediğini ve 
kırmızı oy kullanma niyetinde bu
lunduğunu, kanuna asla taraftar ol
madığını bildirdi. Böylece Selahiyet 
Kanunu. Meclis tarafından Anaya-
saya uygunluğu kabul edilmek bir 
yana. Meclisin ekseriyetin iradeni 
hilafına, gayrimeşru şekilde, İbra
him Kirazoğlunun meharetiyle çı-, 
karılmış olmaktaydı. Demek ki Men
deresin sivil juntası, mevcut dahi ol
mayan bir kanundan aldıkları gayrı-
varit yetkilerle tasarruflarda bulun-
muşlar, adamlar tevkif etmişler, ga
zeteler, mecmualar kapatmışlar, 
matbaalar mühürlemişler, siyasi fa
aliyetleri menetmişlerdi. Demek ki 
Anayasaya aykırılıktan ortada bu 
tasarrufların bir kanuni menşei da
hi yoktu. 

Bitirdiğimiz haftanın içinde, Ki-
razogluna suçta bir ortak çıktı. Bu, 
Agâh Erozandı. Agâh Erozan da 
Kirazoglu gibi, Muhalefetin açık oy 
isteyen takririni gördüğünü, bildiği
ni inkar etmekteydi. Hayır, kendisi-
ne bir şey verilmemişti. Aynı iddia
yı celsenin katipleri de ileri- sürdü
ler. Sanki yer yarılmış, takrir yerin 
içine girmişti. Girmişti ama, Kiraz
oğlunun başka bir zabıttaki itirafı 
neydi? 

Hâdisenin üzerine düşen AKİS 
muhabirleri, bitirdiğimiz haftanın 
başında meseleye en kolaylıkla a-
çıklık verecek adama,- Turhan Fey-
ziloğluya başvurdular. Böyle bir tak
rir vermiş miydi? Takriri ne zaman, 
kime vermişti ? Feyzioğlunun ceva
bı şu oldu: 

Egeselden 

bir şamar 

ahkikat Komisyonu üyelerinin sorgusu yapılıyor. Sıra, Kemal Özer
de. Tüysüz bir oğlan. Tahkikat Komisyonunun dehşetli bir üyesi 

sıfatıyla, yanında polisler, mecmua idarehanesi basıp kapıları tekmey
le kırdığı günlerin çalımından uzak, sünepe bir hali var. Ne derece ta
rafsız, nasıl dürüst çalıştıklarını anlatmaya çalışıyor. Bir tek gayeleri 
varmış: Memlekette huzuru sağlamak ! 

Egesel, bu tarafsız, bu dürüst çalışmanın, bu asil gayenin bir mi
salini veriyor: Tahkikat Komisyonunuı yetkilerini aldığı gündür. Ko-
misyon, ilk iş olarak ve hiç bir sebep zikretmeksizin "bir kısım basın" 
addettiği gazeteleri, mecmuaları matbaalarıyla 'birlikte kapatıvermiş-
tir. Sonra da, bunun duyurulmasını yasak etmiştir. Yâni okuyucu, tir
yakisi olduğu gazetesini,, veya mecmuasını bulamamakla, kalmayacak, 
bulamama sebebini de öğrenemeyecektir. Zira kapatma kârarı Komis
yonun faaliyeti cümlesindendir, Komisyon faaliyeti ise gizlidir! 

Kapatılan mecmuaların başında, tabii AKİS geliyor. Mûtad yayın 
gününde mecmuasını Bulamayanlar telefonlara koşuyorlar. AKİSİ açı
yorlar ve mecmuanın niçin çıkmadığını soruyorlar. Bunlardan biri de 
Altay Egeseldir. AKİS'ten, gülümsenerek cevap veriliyor; 

"— Aaa, bu hafta çıkarmayı unutmuşuz! Küsura bakmayınız.." 
Herkes, tabii anlıyor. Zira, kapatılma kararıyla, birlikte bunun hiç 

kimseye duyurulmaması emri de polis marifetiyle tebliğ, olunmuştur. 
Kemal Özer, hâdisenin hikayesini dinliyor. Verdiği fütursuz cevap 

şudur: 
"— Komisyon kararı, tebliğ halinde yayınlanmıştır!" 

' Yalan! Nitekim, gazete koleksiyonları ortadadır ve böyle bir teb-
liğ yayınlanmamış, gazete ve mecmuaların kapatıldığı umumi efkar
dan saklanmıştır. Saklandığı içindir ki, gazetesini, mecmuasınıı bula-
mayan telefonun başına koşmuştur. 

Peki ama, bu kadar çabuk çıkacak bir yalanı söylemenin, tescil et
tirmenin faydası ne ola? Anlaşılan Menderes usta talebelerini öyle ye-
tigtirmlş ki onun rahle-i tedrisinden geçmişleri bir yıllık Yassında say
fiyesi dahi ayıltamıyor. 

"— Böyle bir, takrir verdim. Yap
tırım konuşmanın sonunda, kürsü
den inerken, o sırada vazifeli bulu
nan Divan katiplerinden birine ver
dim.." . 

Feyzioğlu konuşurken . Başkan
lık kürsüsünde Agâh Erozan bulun-
maktaydı. Divan katiplerinin vazi-

fesi önergeleri, derhal Başkana sun-
mak olduğuma göre meşhur takrir 
ademe doğru yolculuğunun ilk mer-
halesini "Şişman Agah"ın ellerinde 
geçirmişti. 
Bir Divan ki.. 

adise ortaya çıkınca, demokratik 
rejimin dejenere olmasında Mec-
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Çok Hacıların 

Çıktı Haçı... 

Sadettin Yalım 

B i r insanın ne derece fütursuzlukla yalan söyleyebileceğinin misâlle
rini görmek için, Yassıadaya gitmek kâfi geliyor. Yüksek Adalet 

Divanı, sanki elinde bir ayna bulundurmaktadır. Bu ayna, D . P . Grubu
nun gizli zabıtlarıdır. Bir sanık olduğundan başka türlü görünmeye 
kalkıştı mı, Başkan aynayı derhal yüzüne tutuveriyor. O zaman ortaya 
öyle iğrenç bir çehre çıkıyor ki, insanın insanlığından utanmaması im
kânsız hal alıyor. Menderes bu tiplerin en şöhretli örneğidir. D . P . 
nin transfer kıymeti Atıf Topaloğlu böyle konular açıldığında bir ş a 
mar oğlanı vazifesi görmekte ve mikrofon başına getirildiği her defa
sında gözler önüne kirli bir levha »ermektedir. Bitirdiğimiz hafta için
de komik tarafı trajik tarafından fazla bir traji - komediyi İzmitlile
rin pek iyi tanıdıkları Sadettin Yalım oynadı. 

Kocaelinin D . P . 1i milletvekili olarak Yassıadada hesap veren S a 
dettin Yalıma bakılırsa, kendisi pek büyük bir hatanın pek talihsiz 
mağdurudur. Zira D . P . den ayrılmış bulunduğu halde, 27 Mayıs sabahı 
toparlanıp Yassıadaya tıkılmıştır ve oradan, derdini anlatıp ta bir tür
lü çıkamamaktadır. Başkan Başol son hafta içinde Yalıma derdini an
latma fırsatım verdi ve Yalım kahkahalar arasında derdini anlattı. 

1950 furyası içinde İzmitteki kırtasiye mağazasının tezgâhından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsüne fırlayıveren Sadettin Ya
lıma bakılırsa, kendisi 1959'u 1960'a bağlayan g e c e yarısı Ankaradan 
fono telgrafla Adnan Menderese D P . den istifasını bildirmiştir. Sebep? 
Hizip meselesi. Yalıma göre, o tarihten bu yana D . P . ile alâkası kesil
miştir. Yüksek Soruşturma Kurulu bu iddia üzerine küçük bir tahki
kat yapmış ve hâdiseden iki ay sonra efendi ile uşağın tekrar can ciğer, 
kuzu sarması olduklarım, Sadettin Yalımın D . P . kongrelerine katıla
rak nutuklar attığını, ve taraftarlarını anahtar mevkilere seçtirdiğini 
tesbit etmiştir. Bunun üzerine de Yalım hakkında, tıpkı öteki arkadaş
ları gibi lüzum-u muhakeme kararı vermiştir. Ama bu, Yalımı iddia
larından vaz geçirtmemiştir. Yalım, şu son bir yıl içinde hep D . P . 1i ol
madığını ileri sürmüştür. 

Başol, Yalımın çehresine aynayı bunun üzerine tuttu. D . P . nin 
Grup toplantılarına ait zabıtları açtırdı ve Mayıs 1960 başında yapılan 
bir toplantıda cereyan edenleri okuttu. Hatiplerin en ateşlilerinden bi
ri Sadettin Yalımın ta kendisidir. "Onlar" diye bahsettiği Muhalefet 
partisi milletvekilleri hakkında en zecri tedbirleri istemekte, kendisi
nin ise bir D . P . milletvekili olmakla ne derece şeref duyduğunu belirt
mektedir. Başol, D . P . Grubunun son Başkan vekillerinden Baha Akşiti 
de çağırdı ve Yalımın durumunu sordu. Yafam ötekiler gibi bir D . P . 
milletvekiliydi ve Grup toplantılarının bir bülbülüydü. 

Haçlı hacı yerine dönerken yalnız dinleyiciler değil, bizzat arka
daşları kahkahalarım tutamaz haldeydiler. Sadece bir kaç tanesi, D.P.-
nin memleketi nasıl bir ekiple idareye kalkışmış olmasını anlamanın 
dehşeti içinde görünüyorlardı. 

1 0 

lis Başkanlık Divanının oynadığı 
birinci derecedeki rol bitirdiğimi 
hafta Yassıadada dikkatle gözden 
geçirildi. Z a t e n Yüksek Soruş turma 
Kurulu da, meşhur Selâhiyet K a 
n u n u n u n çıkarılışındaki bu hususi
yeti tesbit edince Başkanlık Divanı
nı başlıca suçlular aras ına sokmuş
t u . K a r a r n a m e d e tarafgir ve liderle
re uşak, onların elinde oyuncak bir 
Başkanlık Divanının Muhalefet mil
letvekillerini nasıl bir mücadeleye 
mecbur ettiği kaydedilmiş, Meclis 
mürakabesi diye bir şeyin ka lmadı
ğı belirtilmişti. N i t e k i m bitirdiği
miz haftanın or ta lar ında o kısımla
ra sıra geldiğinde Kora l tanın baş
kanlığındaki üçlü heyetin ne m e n e m 
kişilerden teşkil olunduğu d a h a iyi 
anlaşıldı. Erozan muhayyel m ü c a d e 
lelerinden bahsediyor, Kirazoğlu ka
n u n u direktif alarak çıkardığım sak
larsa postu kurtarabileceği h a m h a 
yali içinde Divanın zihninde 15'lik 
takrir le 75 imzalı bir başka takr i r i 
birbirine karışt ırmaya çabalıyor, İ l 
h a n Sipahioğlu ise "Aman efendim 
ben mebus olmasaydım kim olacak
t ı ? " diye iskemlesine sarılışının ko
mik savunmasını yapmaya çalışı
yordu. Ama b ü t ü n bunlarla or taya 
çıkan, Meclis Başkanlık Divanının 
hiç bir şahsiyeti, h a t t â haysiyeti bu
lunmadığı, iplerin liderlerin elinde 
olduğu ve bilhassa Koral tanın bu 
liderlerin bir infaz aleti rolünü gör
düğü gerçeği oldu. Agâh E r o z a n , 
Divanın t u t u m u n d a n bizzat Kora l ta-
nın da şikâyetçi bulunduğunu söyle
yince salonda gülüşmeler başladı. 
Başol dinleyicileri susturarak, o h a l 
de Koral tanın niçin bir hareket yap
madığını, Meclis Tahkikat ı önerge
lerini neden gündeme alma selâhi-
yetini kullanmadığını sordu. "Şiş
man Agâh" boynunu büktü . B u n u n 
la, şüphesiz, "yerinden olmamak 
için.." demek istiyordu. Kendisi de 
aynı durumda değil miydi ki.. 

Divanın t u t u m u n u n açıklanması, 
D . P . içindeki her hareket in K o m i t a 
nı devirmeye çalışmakla başlama 
manisinin sebebini de gözler önüne 
serdi. F a k a t bitirdiğimiz haftanın h e 
le son günlerinde, milletvekilleri kal
kıp ta k a r a r n a m e n i n kendi sorumlu
luklarıyla alâkalı kısımlarını cevap
landırmaya başladıklarında başka 
bir gerçek or taya ç ık t ı . Aman ya-
rabbi, "mücadeleci" diye bilinen 
Yaylacılar öylesine zayıf kimseler
di ki.. Bunlar ın misalini Kemal Öz-
çoban verdi. D . P . G r u b u n u n bu şüp
hesiz iyi niyetli, Demokrasiye dönül
mesine taraf tar üyesinin, giriştiği 
her mücadelede niçin başarısızlıkla 
karşılaştığı Divan önünde doğru d ü 
rüst bir ifade bile verememesi, kaş 
yapayım derken göz ç ıkartması ile 
belli oldu. Özçoban o adamdı ki. git
tikçe uzattığı, herkesi sıktığı, Baş-
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Dar bir görüş 
T evfik İlerinin kızı, Yassıada-

da taşkınlık yaptığından ve 
ileri geri konuştuğundan Bal
mumcuya sevkedilmiş bulunu
yor. 

Cürüm ve ceza arasındaki 
münasebet konusunda söylene
cek hiç bir söz yoktur. Duruş
ma salonunda bu nevi münase
betsizliklerin tekrarlanmaması 
için gerekli şiddetin gösteril
mesini de anlamak kabildir.. A
ma bir yandan insanca hisler, 
diğer taraftan psikolojik fak
törler bakımından tutum üzeri
ni bir dikkat çekmekte fayda 
vardır. Genç kızın, Tevfik İleri 
nihayet babasıdır ve babasının 
sebebiyet verdiği hadise karşı
sında bir genç kızın kendisine 
hakim olamamış bılunması, ta
biidir. O arada ağzından çık
mış bir söz veya sonradant bir 
ruh haletinin tabii neticesi ola
rak dik kafalılık etmesi müsa
maha ,ile karşılanması gereken 
bir hâdise sayılamaz mıı? 

Bir babanın, eliyle dahi ha
sırlamış olsa, öyle bir âkibete 
maruz kalışını her evlâdın ve 
daima olgunlukla, sükûnetle, 
vekarla karşılamasındaki müş-
kilât göz önünde tutulursa Ay
şe İleri hakkında Ö r f i İdarenin 
adil vicdanında bir "tashih-i 
karar" beklemek o adalete ina
nanların hakkıdır. Babalarının 
günahını çekenler, bir belirli ve 
tehlikeli, hududun ötesine taş-
madıklari müddetçe zaman za
man mazur görülebilmeli, ta-
vırlan daha anlayışla karşılan
malıdır. 

İnsanca hisler, bizlere dai
ma hakim olmalıdır. 

canı bunaltt ığı konuşmasının sonla
rına geldiğinde ciddi hiç bir şey söy
leyememiş, dudaklarda sadece t e 
bessümler uyandırmışt ı . Ama bunu 
bile farkedemedi ve Başkanlığa yum 
ruk kalınlığında bir dosya vererek 
tetkikini istemek suretiyle ç a m de
virmekteki meharet in l gösterdi. . 
Yırcalının serencamı 
Yassıada d u r u ş m a l a r ı n a , belki de 

sahte olan i t ibarından ettiği bir 
başka D P . milletvekili ( İ t t in Yırca-
lı oldu. Haftanın sonlarında, D . P . 
Grubu üyelerinden bir kısmının ha
zırladıklarını iddia ettikleri "Mende
rese Kars ı M ü c a d e l e " takt iğ i bahis 
konusu edildiğinde sözün Sıtkı Yır-
calıya verilmesine lüzum görüldü. 
D . P . Grubu, Mayısın sonlarında, İ h 
tilalden sadece üç gün önce, millet-
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vekilleri tarafından verilen bir tak
rir üzerine toplanmıştı. Yaylacılar o 
toplantıya hazırlıklı gitmişlerdi. 
Plânlarına göre Yırcalı, Ergin, Bu-
dakoğlu, Demiralay gibi hatip bili
nen kimseler söz alarak yaylım ate
şi açacaklar, Menderesten kabinesi
ni değiştirmesini isteyeceklerdi. Ka
naatleri oydu ki Menderes, kendisi 
başta kalmakla beraber, etrafındaki 
kötü şöhretli kimseleri değiştirirse 
huzur avdet edecekti. Bu yolda bir 
'de takrir vereceklerdi. Aslında, böy
le tertipler on yıllık D . P . iktidarı bo
yunca çok yapılmış ve Bakanlığa 
yükselmenin an emin yolunu teşkil 
etmişti. Ancak. Mayına son günle
rinde Menderes, dikta rejimini ek
siksiz kurma yolundayken taviz ve

riyor görünme niyetinde dahi değil
di.. 

Nitekim, Grup toplandığında 
Yaylacılar Menderesin Meclis B a ş 
kanlık Divanında kuklaları kullandı
ğı gibi Grup Başkanlık Divanının 
da iplerini elinde tuttuğunu unutmuş 
olduklarını görmüşlerdi. Sanık mik
rofonunun başına gelen Afif Demi-
rer, acıklı bir ifadeyle bu kusurları
nı itiraf ett i . 

"—Kifayet i müzakere takriri 
geleceğini tahmin ediyorduk ama 
hiç konuşturulmayacağımız hatırı
mıza gelmemişti..'' 

Hakikaten celseye başkanlık e
den Baha Akşit sadece Menderese 
söz vermiş, Menderes de şimdi mü
zakere açılmamasını istemişti. Ak-
şit "Madem ki liderimiz istemiyor, 
müzakere acamayız" gibi enfes bir 

mucip sebeple Menderesin teklifini 
oya dalıi koymadan kabul etmiş, 
bundan sonra Tahkikat Komisyonu
nun dehşetli üyelerinden Vacit Ase-
nanın bir takririni okutmaya kalkış
mıştır. Fakat takrirde Meclisin 20 
Hazirana kadar tatile girmesinin 
teklif edildiği söylenir söylenmez 
Grupta gürültüler başlamış, kâtip 
takriri okuyamamıştı. Bunun üzeri
ne Menderes tekrar kürsüye gelmiş 
ve adamlarını bir güzel haşlayarak 
"N gürültü ediyorsunuz? Dinlese-
nize.." diye azarlamıştı. Lider kaşla
rını çatınca takrir okunmuş ve M e c 
lisin tatile girmesi kabul edilmişti. 
Yâni 27 Mayıstan üç gün önce D . P . 
Grubunda bu usûllerle Meclisin da
ğılması karar altına' alınmış bulun
maktaydı. Bu durum karşısında 
Yaylacılar, hazırladıkları takriri 
Başkanlık Divanına sunmuşlardı. 
İşte, o takrir de sırra kadem bas
mıştı. Hiç kimse bunu hatırlayamı-
yordu. Böylesine önemli bir takrir 
nereye gidebilirdi k i ? . 

Nihayet anlaşıldı ki takrir, imza
cılardan Sıtkı Yırcalı tarafından 
Grup Başkanlığına sunulmuştu. B a -
şol Yırcalıyı çağırdı ve sordu. Yır-
calı cevap verdi: 

"— Evet, efendim. Takriri. Grup 
toplantılarına kabul edilen sağır ve 
dilsiz bir Meclis hademesine verdim. 
Ona, bunu Grup Başkanlığına g ö 
türmesini söyledim!'' 

Jimnastikhaneden bozma duruş
ma salonu kahkahadan yıkılmadıy-
sa, bunun sebebi temellerinin sağ
lamlığından ibarettir. 

1 1 

Salim Başol istirahat ediyor 

Su küçüğün, söz büyüğün 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

eçen hafta cuma günü siyah renk
li bir Bakan otomobili, Başbakan

lık binasının önünde sert bir fren ya
parak durdu. Sa
atlerin 18.20'yi gös-
terdiği sırada oto
mobilden inen kı
sa boylu adamı gö-
renler, yüzünün 
her zamankinden 
farklı olduğunu ko-
layhkla anhyabi-
lirlerdi. Arabadan 
süratle inen kısa 
boylu adam, ba
kanlığın önünde 
bekliyenleri görür 
görmez derhal yü
zünün ifadesini de
ğiştirdi, dudakla
rına her zamanki 
gibi sevimli bir 
tebessüm oturttu 
ve hiç bir şey yok
muş gibi merdi
venlere doğru yü
rüdü. Ama ne ka
dar çabalarsa ça
balasın, telaşlı ol
duğu anlaşılıyor
du. Peşinden ko
şanlara, gülümsi-
yerek: 

di. Başbakan Yardımcısı General öz

dilek, Bakanlar Kurulu toplantısını 

terketmiş, bir yere gitmek üzere 

merdivenleri aceleci adımlarla iniyor

du. Kurulu terketme sebebi, Ulayın 

Sonra seci adım
larla Başbakanlı
ğın kapısından içe
ri girdi. Kala boy
lu adamın adı Sıt
kı Ulaydı. Devlet 
Bakanı ve Milli 
Birlik Komitesi ü-
yesi olan Genera
lin böyle telaşlı ol
duğu, doğrusu hiç 
görülmemişti. Ken-
disini iyi tanıyan
lar, onu her zaman 
neşeli, sakin bilir
lerdi. 

İ Y İ L E Ş M E Y E N H A S T A L I K — Yukardaki "El Öpme Resmi" 
nin. hikâyesi, bir Juutin hikâyedir ve bitirdiğimiz haftamn sonunda 
başkentte cereyan etmiştir. Bir Esnaf kongresinin temsilcileri heye 
tinin başında Cemal Gürseli ziyarete giden Temsilciler Meclisinim ve 
C.H.P. nin ziyadesiyle mâruf üyesi Hasan Tez orada Devlet Başkanı
nın eline sarılarak öpmek, bu işi fotoğrafla da tesbit ettirmek isten
miştir. Gürsel, arzuyu şiddetle reddetmiş, hiç Kimseye el öptürtmek 
âdetinde olmadığını söylemiştir. Ama Tez, Devlet Başkanının eline 
sarılmıştır. Bunun üzerine Gürselin yâveri fotoğrafçıyı tutmuştur. 
Tez bu sefer Devlet Başkanına yalvar yakar olmuş, Gürselin İhtilalin 

gülümsüyor, Özdilek ise sâdece gü
lümsemece çalışıyordu. 

General Özdilek etrafını saran 
-daha doğrusu, sarmağa çalışan ba
sın mensuplarını mâhirane bir ma
nevrayla atlattıktan sonra otomobi

line bindi. Eliyle, 
biraz geride kal
mış ve gazetecile
re aynı manevrayı 
tatbik edememiş 
olan Ulayı çağır
dı. Bu gecikme, 
birkaç basın men
subunun Özdileki 
yakalamasına kafi 
geldi. Gazeteciler: 

"— Paşam biz
den bir isteğiniz 
var mı?" diye sor
dular. 

Özdilek çabuk 
çabuk: 

"— Şimdi M.B. 
K. nin toplantısı
na gidiyorum" di
ye cevap verdi. 

Ulay, Özdileke, 
kendi otomobiline 
bineceğini işaretle 
anlattı ve iki oto
mobil, yeni Büyük 
Mîllet Meclisine 
doğru süratle ha
reket etti. Bu sı
rada M.B.K. nin 
-Ulayın deyimiyle-
"samiml, sohbe"'i, 
verilen on dakika
lık aranın bitmesi 
neticesi, tekrar 
başlamış bulunu -
yordu. 
Önemli günler 

omitenin de -
vamlı çalışma 

halinde olması ve 
toplantıların böyle 
bir hava içinde ce-

kumandanı, kendisinin eri bulunduğunu söyleyerek böyle mübarek bir 
eli nasıl olup ta öpmeyeceğini sormuş, fotoğraf çektirilnıesine izin is
temiştir. Durum öylesine rahatssız edici bir hal almıştır ki, Başkan, 
kurtulmak için resme de müsaade etmek zorunda kalmıştır. 

Basan Tezin içeriye kadar emilmiş avurtları, objektiften ayrılma
yan gözleri ve iki büklüm olmuş vücudu "samimiyet"'inin en mükem
mel İşaretlerini teşkil etmektedir. 

İşte, Kemal Paşasının da, İsmet Paşasının da, Cemal Paşasının 
da başa çıkamadığı menhus hastalık! 

Aradan beş da
kika ya geçti ya 
geçmedi, Başbakanlığın kapısındaki 
iki Mehmetçik "hazırol" vassiyetl aldı 
ve iç merdivenlerden inenleri selâm
lamağa hazırlandı. Bu defa gelen, 
M.B.K. nin bir başka General üyesiy-

ziyaretiydi. Ulay, Özdilekten, M.B.K. 
nin "samimî sohbet"inde bulunması
nı- rica etmişti. Özdilekin arkasından 
Ulay göründü. İki General aceleyle 
dış merdivenleri indiler. Ulay gene 

reyân etmesi bitir
diğimiz haftanın 
sonunda başkent
te gözlerin genç 
kurmaylara çev -
rilmeslne yol açtı. 
Yüzülmüş yüzül -
müş, işin sonuna 
gelinmişti, Komi
tenin çalışmala -
rı, dehal çeşitli tef-
sirlere yol açtı. 

Üzerinde durulan ihtimal, Referan
dum ve siyasî faaliyetlerin serbest bı
rakılma tarihlerinin konuşmalara ko
nu teşkil ettiği oldu. 'Buna rağmen, 
Komitede memleketteki hava, Yassı-
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Son adımlar 

Referandum 

G 

"— Gayet sa
mimi bir toplantı 
yapıyoruz. Sohbet 
ediyoruz. Referan
dum ile meşgu -
lüz" dedi. 
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Haftanın İçinden 

Referanduma Doğru 
şüphesiz, "Eşeğini dövemeyen semerini döver" sözü 

bizim kelime bakımından fazla ince olmayan, fakat 
mana itibariyle pek yerinde bir tâbirimizdir. Anayasa 
çalışmalarının tamamlanıp Referanduma giden yolun 
açılmasından bu yana girişilen bazı hareketleri görüp 
te, meşhur atasözümüzdeki zihniyetin halâ çok kimse
ye hakim bulunduğunu sezmemek imkânı yoktur. Ku
rucu Mecl iste temsil edilen bütün heyetlerin ve partile
rin ittifakıyla çıkarılan Anayasayı kötüleme cesaretini 
kendilerinde bulamayanlar, gayesi aşikâr bir taktikle 
refarandum müessesesini oklarına hedef seçmişlerdir. 
Maksat, Anayasanın tasdiki usûlünü itibardan düşür
mek suretiyle Anayasayı zayıflatmak ve Referanduma 
iştirak nisbetini mümkün nisbetinde azaltmaktır. Böy
lece, Kurucu Meclisin hazırladığı metin zayıf bir s e ç 
men kütlesinin oyayla yürürlüğe . girecek ve İkinci 
Cumhuriyetimizin Anayasası bu doğuş zafiyetini ömrü 
boyunca muhafaza edecektir. Böyle ' gayretlere karşı 
alınması gereken bazı tedbirlerin bulunduğumuhak-
kaktır. 

Müessese olarak referandumun bir takım fazilet
ler yanında bazı mahzurlar da taşıdığı bir gerçektir. 
Bunlar, siyasi ilimler okutan okullardı ders kitapların
da birbir sayılmakta, karşılaştırılmakta, hükümlere, 
neticelere, varılmaktadır. Dünyanın dört bucağında 
şimdiye kadarki tatbikat da faydalı bilgilerin derlen
mesine yol açmıştır. Bunların üzerinde uzun uzun. dur
manın bir faydası yoktur. Zira referandum klâsik bir 
millet iradesine başvurma yoludur, sevaplarıyla kusur
larıyla bilinmedik tarafı kalmamıştır. Bugün çevrilen 
oyun sadece kusurların sanki Amerika yeniden keşfe-
diliyormuş gibi projektör ışığı altında tutulması, iyi 
tarafların karanlığa itilmesidir. Halbuki, sosyal her ha
disede olduğu gibi bu konuda da bir şalini karara va
rabilmek için meselenin dört başı mamur şekilde ince
lenmesi lâzımdır. Yoksa "bir kısım halkımız mağara ve 
bilerde Taş Devri yaşamaktayken ve bırakınız okuyup 
yazmayı, türkçeyi konuşamayan bölgelerimiz mevcut
ken Anayasanın halkoyuna sunulması bir gösterişten 
ibarettir" diye demagojik feryatlar koparılması mese
leye aydınlık getirmez. Aydınlık getiren* bir gerçek bu 
feryat sahiplerinin, vaktiyle "bir kısım halkımız mağa
ra ve inlerde Taş Devri yaşamaktayken ve bırakınız 
okuyup yazmayı, türkçeyi konuşamayan bölgelerimiz 
mevcutken Demokrasi oyunu bir gösterişten ibarettir, 
siz işinize bakınız Beyfendi" diye Adnan Menderesi dik
tatörlüğe iteleyen -ideal arkadaşlarıyla aynı şahıslar 
olduğu gerçeğidir. 

27 Mayıs hareketinden sonra bir Anayasanın, re 
ferandumdan geçmeksizin Türkiyede meşruiyet ve de
vamlılık sağlaması imkânsızdır. Anayasanın halkoyu 
tarafından kabulü, 27 Mayıs hareketinin millet irade 
since tasvibi mânasına gelecektir ve bu iradenin bu ko
nuda tecellisi için başka bir yol yoktur. Zira seçimler 
de halkoyunun karşısına bir sistem değil, çeşitli parti 
ler çıkacaktır ve matlup ile zimmet onların hanelerine 
kaydedilecektir. Ama Anayasa bir veya bir kaç parti
nin eseri sayılamaz. Anayasa, doğrudan doğruya 27 
Mayıs hareketinin yarattığı bir sistemdir. Onu milletin 

Metin TOKER 

hangi derecede desteklediğini Madik başında göster
mesi bir zaruret, İnkılâp için bir şarttır. Zaten şimdi
den başlayan baltalama hareketlerinin gerisinde yer 
alanlar bu gerçeği mükemmelen bilmektedirler. Üstelik, 
Anayasanın pek büyük bir seçmen kütlesinin tasvibini 
kazanacağından emin olmanın endişesi içindedirler. Zi
ra böylece, istismar edebilecekleri bir konu ellerinden 
kaçmış olacaktır. Hem de, ebediyen.. 

Bir Anayasa, ilk defa olarak Türkiyede halkoyuna 
sunulmayacaktır. Referandumda kompleks bir meka
nizmanın her dişlisi baklanda millet kanaatinin tek tek 
belirtilemeyeceği de doğrudur. Ama, iktidarla alakalı 
seçimlerde seçmenlerin bir partinin bütün umdeleri, 
prensipleri, programının her maddesi hakkında tek tek 
fikir söyleme imkânına sahip bulundukları iddia oluna
bilir mi? Türk milleti, yeni Anayasası kendisine sunul
duğunda bunun maddeleri, hattâ metal üzerinde durma
yacak, ruhu hakkında görüşünü Evet veya Hayır de
mek suretiyle ortaya koyacaktır. 

Bir yandan Referandum kötülenirken diğer taraftan 
"mağara ve inlerde yasayan bir kısım halkımız,ve bı
rakmış okuyup yazmayı, türkçeyi konuşamayan bölge
lerimiz sakinleri" nezdinde bir sapık propagandanın iş
letilmekte olduğu pek çok kimsenin malûmudur. Ana
yasanın yapıcıları komünist, mason veya dinsiz göste
rilerek metnin şeytaniyeti ileri sürülmekte ve iş "buna 
oy veren kâfir olur" fetvasına kadar götiirülmektedir. 

Bu gayretlerin, tesiri kati bir netice vereceğini san
mak için memleketi ve milleti biç tanımamak lâzımdır. 
Anayasa halkoyuna sunulduğunda beklenilenin de üs
tünde tasvip oyu sağlayacak, metin kabul edilecektir. 
Ancak, menfi istikametteki çalışmalar karşısında el 
kol bağlı oturmakta fazla bir fazilet yoktur. Şu anda 
hepimizin müşterek gayreti Referanduma mümkün nis-
betinde iştirak temin etmek olmalıdır. Bazı kimselerin 
sandıklarının aksine Haziran sonu veya Temmuz başı 
Türkiyede seçim bakımından bir Handikap değildir. 
Maddî imkânsızlıkların ortadan kalktığı -yol kapan
ması gibi..- her mevsimde Türk köylüsü, eğer bir iş gö
rebileceğine inandırılabilirse sandık başına koşmaktan 
kaçınmaz. Bilâkis, bunu bir zevkli görev bilir. Bütün 
mesele, ona bu inancın verilebilmesidir. Bunu yapacak 
olan da, başta İktidar, siyasî partiler ve memleketin 
aydınlandır. Kesif, ama alâka çekici -uyutucu değil-
bir radyo kampanyası dâvaya çok şey kazandıracaktır. 
Bu işin, insan ruhunun inceliklerim bilen bir e le tevdii 
ve Allak rızası için "nutuk - marş - şiir" üçlüsüne artık 
başvurulmaması bir zarurettir. Bunun yanında Üniver
site gençliğinin memleketi tarama imkân lar ın ın yara
tılması, bu yolda bütün sağlam kuvvetlerin seferber 
edilmesi, politikacısının ve vazifesini müdrik vatanda
şın köye kadar elele gidip dâvayı köylüye anlatması, 
vatan yılanım orada boğması sonsuz faydalar sağlaya
caktır. 

Görülüyor ki mesele bir defa daha aydında düğüm
leniyor. Köylüye, her zaman olduğu gibi gene güvene
biliriz. O, sağduyusunu mutlaka kullanacaktır. Yeter ki 
bunda, ona yardımcı olabilelim. 
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âda Duruşmaları, muhtemel kararlar 
karşısında tutum gibi meselelerin de 
gözden geçirildiği hususunda meş
hur "yakın çevreler" haberler yayın
lamaktan geri kalmadılar. 

Sıtkı Ulayın Başbakanlığa gelip 
Fahri Özdileki Bakanlar Kurulu top
lantısından alıp götürdüğü gün öğle
den sonra başlayan toplantı aralıksız 
saat 17:30'a kadar sürmüştü. Madan-
oglu, Fikret Kuytak, Sami Küçük ve 
Suphi Gürsoytrak gibi bazı üyeler 
seyahatte bulunduklarından toplan
tıda yoktular. Diğer M.B.K. üyeleri
nin hemen hepsi hazırdı. 

M.B.K. üyeleri, on dakikalık ara-

dan sonra saat18:40'da başlayan top-
lantılarına gece yarısına kadar de-
vam ettiler. Yemeklerini Meclisin 
içinde yiyen İhtilalin öncüleri, bu de-
rece önemli konular tartışılırken bü
tün arkadaşlarının toplantıya katıl
masını arzuladıklarından, seyahatte-
kilere telgraf çekerek, hiç değilse er-
tesi gün yapılacak toplantıya katıl
maları için başkentte bulunmalarını 
rica ettiler. 

M.B.K. üyelerinin büyük bir kıs
mı Referandumun Temmuz ayı için-
de yapılmasını arzuluyordu. Ancak 
bunun bazı şartları mevruttu. Şartla
rın başında Yüksek Seçimi Kurulunun 

hazırlamakta olduğu seçmen kütük-
leri geliyordu. Kütüklerin ne zamana 
yetişeceği kesin olarak bilinmiyordu. 

Tartışmaların en hararetlisi Öz-
dilekle Ulayın Başbakanlıktan ayrı
lıp Meclise geldikleri zamana rastla
dı. Hava kararmış, elektrikler yakıl
mıştı. Toplantıya sivil kıyafetlerle 
iştirak etmiş Olan M.B.K. üyeleri, 
kravatlarını gevşetmişler, gömlekle
rinin yakalarını açmışlardı. İşte bu 
sırada siyah bir station-wagon Mec
lisin önünden hızla kalktı ve Çânk'a-
ya İstikametine yöneldi. Otomobilde 
M.B.K. Sekreterlerinden Albay Se
zai Okan bulunmaktaydı. Okan, Köşk 

te bir hayli kaldı. Döndüğünde saat
ler 21.20'yi gösteriyordu. Kendisi, 
Devlet ve Hükümet Başkanıyla gö
rüşmüş, müzakereler konusunda iza
hat vermiş ve Başkanın fikirlerini 
Öğrenmişti. 

M.B.K. toplantısını üyeler grup 
lar halinde terkettiler. İlk çıkanlar 
arasında Ahmet Yıldız, Kadri Kap 
lan ve Kâmil Karavelioğlu vardı. Sa-
londan en son Sezai Okan ayrıldı 
Meclisin döner kapısından en son çı-
kan da gene Sezai Okan oldu. 
Kapalı kutu 

efarandum tarihinin teşbitiyle il
gili eri Önemli müşkül, muhakkak 

bir an evvel tamamlamasıdır. Kurul 
oldukça zorlu bir çalışma devresine 
girmiş, Recai Seçkinin başkanlığında 
her gün toplanarak çalışmalarını hız-
landırmıştır. M.B.K. nin -Ulayın ta
biriyle-, "samimî sohbet"i sırasında 
Yargıtay binasında Yüksek Seçim 
Kurulu toplantıya başlamak üzerey
di. 

Ne hikmettir bilinmez, Kurul, ça
lışmaların ne merkezde olduğunu, ne 
kadar ilerlendiğini, nereye gelindiği
ni gizli tutuyor, bu hususta kimseyi 
tek kelime çıtlatmıyordu. Kurul üye 
leri Yargıtay binasının kapısından 
girince hemen göze çarpan kara tah-

ki, Yüksek Seçim Kurulunun, işlerini 
tanın sağ tarafına yapıştırılmış bir 
tamimden sonra, Allah bilir, bu konu
larda konuşmak şöyle dursun, düşün
mekten bile vazgeçmişlerdi. Tamimin 
altında Başkan Seçkin imzası bulu
nuyor ve çalışmalar hususunda soru
lacak sorulara tek kelime bile cevâp 
verilmemesi ihtar ediliyordu, İşin gü-
zel tarafı. Kurul Başkanı Seçkin de 
duvar kesilmişti. 

Cuma günü saat 16'da başlayan 
oplantıya Seçkin, tam zamanında 

geldi. Daha evvel Basın - Yayın ba
kanlığına gitmiş ve seçimde Radyo
nun faaliyetiyle ilgili bilgilet almıştı. 

M.B.K. üyeleri ve Başkan Gürsel Çankaya Köşkünde 
Menzil-i maksuda doğru 
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Tetkiklerini bitirerek dönen Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı, derhal top
lantıya girdi. Kendisini bekleyen ba
sın mensuplarının yanından asık su
ratla geçti. Sorulan suallerin hiç biri
ne cevap vermedi. Biraz sıkıştırılınca 
da: 

"— Şimdilik bir şey söyleyemem" 
dedi. 

Seçkin, Yargıtayın dış tapısında 
kaybolduğunda saatler 14.05'i göste
riyordu. 
Temmuz - Ağustos 

B.K. nin, bitirdiğimiz hafta cu
martesi günü saat 9.30'da yap

tığı toplantıdaki yeni ''samimi soh
bet"i, öğleden sonra da devam etti. 
Öğleden evvelki toplantıyı ilk terke-
den Yarbay Yıldız oldu. Yıldız, yor
gun görünüyordu. Sabahleyin alela
cele giyindiği belliydi. Gri elbisesinin 
içindeki gömleği, mûtadı hilafına, 
kolalı değildi. Üstelik Yıldız, papyon 
da takmamıştı. Yıldıza göre toplantı
da, Referandum üzerine konuşulmuş
tu. Gelgelelim Yarbay, Referandum 
tarihi üzerinde bir karar verilmediği
ni belirtti. Üstelik herşey, seçmen 
kütüklerinin bitirilmesine bağlıydı. 

Binbaşı Özgüneşe gelince, onun 
toplantı hakkındaki fikirleri daha da 
enteresandı. Genel' konular şöylece 
bir gözden geçirilmişti. Bu arada Re
ferandum üzerinde de durulmuştu. 
Ama tabii işler, gene varış seçmen 
kütüklerinin bitirilmesine dayanıyor
du. 

Doğrusu istenirse, M.B.K. Üyele
rinden ikisinin de söylediklerinde ha-

kikat payı vardı. Toplantıda üzerinde 
durulan, Referandumdu. Referan
dumun Temmuz ortalarında yapılma
sını isteyenler de mevcuttu biraz daha 
geciktirilmesini isteyenler de... Seç
men kütüklerinin tanziminin Tem
muz başında bitirilebileceği, haftanın 
başında her ne kadar söylenmişse de 
bunun imkânsız olduğu Yüksek Se
cim Kurulu tarafından M.B.K. üyele
rine bildirilmişti. 

Hal beyle olunca, Anayasanın 
halk oyuna sunulması, kendiliğinden 
Temmuz ortalarına kalıyordu. Tarih 
olarak, Temmuzun üçüncü pazarı ol
dukça uygundu. Ancak, ayın 16 sına 
rastlıyan bu pazarı "çocuğun adı" o-
larak şimdiden tesbit etmek elbette 
ki müşkül olacaktı. M.B.K. üyeleri, 
istimin arkadan gelmesine taraftar 
görünmüyordu. Zira tarih tesbit e-
dilir, kütüklerin tanzimi gecikir ve 
yetiştirilmek gibi bir mecburiyet or
taya konulursa, seçmen kütüklerinde 
aceleyle büyük hatalar işlenebilirdi. 

Bir başka düşünce, Referandumun 
daha geciktirilmesi fikri oldu. Fikrin 
savunucusu olan grup, gerekçe ola
rak hatasızlık prensibini öne sürü
yordu. "Samimi sohbet" bu konuda 
oldukça koyulaştı. Koyulaştı ama, 
bir karara varılamadı. Referandum, 
Yassıadada hükmün tefhiminden son
ra yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Ya, 
hükümler seçimler arasında ne ka
dar müddet bırakılmalıydı? O arada 
memleketteki hava ne olacaktı? Son
ra, infaz meselesi? Komite, öğleden 
sonra tekrar toplanmak üzere saat 
13.45'de dağıldı, öğleden sonra yapı
lacak toplantıya belki seyahatten dö
nenler de katılır, böylece yeni fikir
ler ortaya çıkabilirdi. Ancak toplan
tıya, başkente hala dönmemiş olan 
General Mudanoğlu tabiatiyle katıla-
mıyacaktı. Komite üyelerinden pek 
çoğu yemeklerini Mecliste yediler. 
Bunların başında Ulay ve Okan geli
yordu. Hele General Ulay bugünler-

de M.B.K. toplantılarının gediklisi 
olmuştu. 
Bir küçük fantezi.. 

eferandum üzerinde bu tartışma
lar devam ederken, kısa da olsa, 

genel seçimler üzerinde de duruldu. 
Anayasa halkoyuna sunulduktan ne 
kadar sonra seçimlere gidilecekti? 
Aradaki mesafe ne kadar olmalıydı? 
Bu mesafe, partilerin propagandala
rına kâfi gelecek miydi? . 

İşte bu meseleler M.B.K. Üyeleri
ni bir parça oyaladı. Siyasî partilerin 
durumu "samimi sohbet"te oldukça 
enteresan tartışmalara yol açtı. Bazı 
üyeler siyasi faaliyetin tam olarak 
serbest bırakılmasına ve bunun bir 
an evvel tahakkukuna taraftardılar. 
Böylece partiler daha rahat hareket 
etme imkanını bulabileceklerdi. Bazı 
üyelerse, bu fikrin tam karşısınday-
dılar. Siyasî parti fobisi kendilerini 
oldukça rahatsız ediyordu. Öyle ya, 
siyasi faaliyetlere birazcık izin veril-
mesi bile memlekette bir yığın mese
lenin dogmasına sebep olmuştu! Bun
dan dolayı siyasi faaliyete, mümkün 
mertebe geç izin verilmeli, bu arada 
M.B.K. sivil idarenin politik düşünce
lerle el atamıyacağı meseleler üzerin
de rahatça çalışmalıydı! 

Seçimlerin Ekim ayından önce ya
pılması biraz güç görünüyordu. Yük
sek Seçim Kurulu hazırlıkların ta-
mamlanamıyacağı endişesindeydi. Zi 
ra hazırlanan Seçim Kanununda bazı 
noktalar, teknik yetersizlikler dolar 
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Sıtkı Ulay 
Acele işe... 

Harfler ve ötesi 
ütün dünya gazetelerinde bir 
tek haber: K ile K buluştu. 

Hayırlısı! 
Hani, biz Türkler yanyana 

iki K'nın kaka diye okunduğu
nu biliriz de» 
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Bir Mülakat 

İşte, Müstenkifi bu!.. 
Anayasanın Kurucu Mecliste müzakeresi sırasında sadece iki akıllı 

müstenkif oy kullanmış bulunuyor. Bu okullardan biri bir "Meçhul 
Şöhretidir. Öteki bir "Malûm Şöhret"tir: İkincinin adı Orhan Köprülü-
dür. Bu aatın Anayasa gibi böylesine önemli bir memleket meselesinde 
oyunu hangi ölçülerle kullandığınım kendi ağzından hikâyesini bula-

caksınız. Orhan Köprülü öylesine "dalgada''dır ki Anayasaya müstenkif 
oy kullananların adedini dahi bilmektedir ve daha dört akıllının kendisi
ne katıldığını sanmaktadır. 

Bir insan ya ciddi olarak bazı fikirlere muhalif olur ve muhalif ka-
lır. Yahut fikrini, çıkar, Meclis kürsüsünde savunur, ya tatmin olur, ya 
tatmin olmaz. Bir C.H.P. li olan, fakat Devlet Başkanının kontenjanın
dan Temsilciler Meclisine sızan Orhan Köprülünün Anayasaya müsten
kif kalma sebepleri Türk Milletinin bu Anayasayı muıtlaka kabulü lüzu 
muzun en mükemmel delilini teşkil etmektedir. 

Böylece Orhan Köprülü hayatinin pek faydalı işini görmüş bulun
maktadır. 

iliyorsunuz, Anayasa tasarısının 
lisindeki ikinci müzâkereyi 

Oya konulusunda Anayasa tasarı
sına müstenkif oy veren beş tem
silciden bîri de bendim. Anayasa 
tasarısının Temsilciler Meclisin
den ilk çıkan şeklinde, işari veya a-
çık olarak yapılan oylamalarda bir
çok maddelere kırmızı rey kullan
mıştım. Bunun tabii neticesi olarak 
ta, Anayasa tasarısının Temsilci
ler Meclisinde yapılan oylamasında 
çekimser kalmıştım. Daha sonra 
Milli Birlik Komitesine giden metin 
Üzerinde yapılan değişiklikler ve 
neticede teşkil edilen Kurucu Mec-
lis Karma Komisyonunun Kurucu 
Meclis Umumi Heyetine getirir 
onbeş maddeden altı tanesine işarı 
olarak yapılan oylamalarda muha
lif kalmıştım Bu suretle, Anayasa 
tasarısının bütünü itibariyle. 25 İlâ 
30 kadar maddeye muhalif rey kul
lanmış oluyordum. 

Temsilciler Mec-
müteakip açık 

Orhan Köprülü 

"Bir taraftan memleketin bir an evvel referan
duma ve bunun neticesinde yapılacak genel seçimlere 

gitmesine olan kati zaruret, diğer 
taraftan yukarıda izah ettiğim mu
halif reylerim beni ikisinin arası 
bir yol olan çekimser oy kullanma
ğa sevketmiştir. 

"Muhalif kaldığım maddelerin 
hangileri okluğunu borada ayrı ay-
rı belirtmeği, memleketin menfaat 
leri bakımından, .uygun görmemek-
teyim. 

"Normal bir bir devre olsaydı, o 
takdirde, yukarıda da belirttiğim 
gibi, birçok maddelerine Muhalif 
rey vermemin tabii bir neticeni ola
rak Anayasa tasarısının bütününe 
de kırmızı, rey kullanabilirdim. La-
kin Anayasanın referandumda müs-
bet rey almasında memleket bakı
mından birçok büyük faydaların 
mevcudiyetini dikkate alarak. Ana-
yasa tasarısının bütününe yetti rey 
kullandım." 

yısıyla hayli karanlık kalmıştı. Bun
lardan biri, Kurulu oldukça üzdü. 
Seçim pusulalarının filigranlı olması, 
yâni "Yüksek Seçim Kurulu" yazısı
nın, seçim pusulası ışığa tutulduğun
da meydana çıkması lüzumlu görülü
yordu. Gaye, bunların taklit edilmesi-
nin önüne geçmekti. Seçim Komisyo
nunun bu dahiyane fikri, Kurucu 
Meclisce de kabul edilmiş ve kanun 
bu şekilde çıkmıştı, Gelgelelim bu tip 
kâğıtları basacak teknik imkana sa
hip matbaa Türkiyede mevcut değil-
di. Pusulaların ve zarfların dışarıda 

bastırılması gerekiyordu. 

Kurul, dışarıda böyle bir firma a-
ramağa başladı. Fiyat meseleleri ve 
işin ivediliği, zorluklar doğuruyordu. 
Anlaşma bir türlü mümkün olma
maktaydı. Az daha, kanunun bu kıs-
mının değiştirilmesi 'yoluna gidile
cek ve bir tadil tasarısı hazırlanacak
tı. Nihayet Paris'te, istenilen evsafta 
bir firma, bulundu ve anlaşmaya va
rıldı, Firma arzulanan miktarda pu-
sula ve zarfı, arzulanan zamanda tes
lime söz verdi. 
Bir başka hikaye 
Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle 

ilgili bir başka hikâyesi, aldığı 39 

numaralı kararla başladı. Karar. 
merkez ilçe teşkilatlan bulunmıyan 
partilerin, teşkilât eksikliği yüzün
den o ilde seçime iştiraklerinin müm
kün olamıyacağı seklindeydi. Karar-
da bir fevkalâdelik yoktu. Gelgel-
lim Kızıloğlunun İçişleri Bakanlığı. 
ocak ve bucak teşkilâtlarının lağvı 
sırasında merkez ilçe teşkilâtlarının 
da faaliyetini menetmiş. yeni kurulan 
partiler bu yüzden merkez ilçe teşki
lâtlarım kurmak lüzumunu hisset
memişlerdi. Karar bunun tam aksiy
di. Yüksek Seçim Kurtluyla İçişleri 
bakanlığı bundan ötürü karşıkarşıya 
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imseye çatmak niyetinde de
ğiliz. Diğer siyasi partilerle 

münasebetlerimiz sevgi ve saygı e-
sasına dayanır. Artık sen ben kav
gasını bırakalım." 

Eğer yukarıdaki incileri gözleri
ni kapıyarak savuran minyatür a-
dam, Y.T.P. nin Genel İdare Kurulu 
üyesi ve istanbul İl Başkanı F. K. 
Gökay olmasaydı, hiç kimse şaşmı-
yacak, can-u gönülden alkış tuta
caktı. Fevkalâde keyiflendirici ba
sın toplantısına davet edilmiş olan 
gazeteciler hemen suali yapıştırdı
lar: İyi hoş ama, böyle parlak bir 
beyanatla Gökay, C.H.P. ye sözümo-
na duman attıran Genel Başkanıyla 
tenakuza düşmüyor muydu? Sıfat 
hamalı Gökay kaş yapayım derken 
göz çıkardı ve dehşetli bir pot daha 
kırdı: 

"— İnsanlar bazı alışkanlıkların 
tesiri altındadırlar" 

Fakat Allahtan. çabuk toparlan
dı: 

"— Ankarada Alican ile görüş
tüm. Bana, 'müdafaa-i nefis halin
deyim' dedi." 

Halbuki, kır saçlı Alicana her
hangi mesul bir C.H.P. linin çattığı
nı ne işiten kulak, ne de gören göz 
vardı. Mesul C.H.P. liler Y.T.P. nin 
liderine de dehşetengiz başyazarına 
da boş veriyorlar, onları da zaten bu 
deli ediyordu. Aslında Alicanın yap
tığı iptidaî bir kurnazlıktan ibaret
ti: Veryansın ederek peşinde dolaş
tığı eski D.P. nin fanatik artıkları
na Y.T.P. nin C.H.P. ye karşı oldu
ğunu göstermek istiyordu. 

Nihayet Gökay, Genel Başkanı
nı kendi vicdanında beraat ettirdi: 

"— Müdafaa-i nefis meşrudur." 
Toplantı haberi, gazetelere, Gö-

yakın, Y.T.P. İstanbul İl Merkezinin 
açılışı münasebetiyle geçtiğimiz haf-
tanın ilk günü saat 14.30 da bir ba
sın toplantısı yapacağı şeklinde uçu
rulmuştu. Halbuki, Y.T.P. nin Ga
lata, Mumhane Caddesindeki 19 nu
maralı Deniz Hanın üçüncü katın
daki gösterişli İl Merkezinin çoktan 
açılmış olduğu biliniyordu. Hattâ 
Y.T.P. İstanbul İl Gençlik Kolu Baş
kanı yaşlı Sadık Göksu orada Gö-
kaydan on gün önce bir başka basın 
toplantısı düzenlemişti. Neyse ki a-
çılış, öyle Gökayın şannıa yaraşan 
kurdelâlı - makaslı cinsinden elma-

Fahrettin K. Gökay basın toplantısında 

dı da herkes Minyatür Adamın ağa-
beysi Menderesin eteği altında nu
tuk attığı günleri hatırlamadı. 

İstanbulda Kaplumbağa süratiy-
le gelişen Y.T.P., kendine henüz bir 
İl Merkezi kurabilmiştir. Halbuki İl 
İdare Kurulunun gürültülü şekilde 
ilân edildiği kuruluş tarihi 16 Mart
tır! Gene aynı müddet zarfında İl 
İdare Kurulu, rakibi A.P.nin onbiri-
ne karşı sadece altı ilçe teşkilâtı 
kurabilmiştir. İl İdare Kurulunun 
lokali, bazı bakımlardan fazlasıyla 
enteresandır. Galata Yolcu Salonu
nun tam karşısındaki Deniz Hanın 
yedi odası bulunan üçüncü katını 
tamamen işgal etmektedir. Kırmızı 

zemin üzerine beyaz yazılarla hazır
lanmış levhası tek kelimeyle haş
metlidir. Y.T.P. idarecileri, .gösterişli 
bir İl Merkezinin büyük tesirler ya
pacağına inanmaktadırlar! Ne var 
ki, kafası biraz çalışan kimseler için 
durum hayli komiktir. Zira İl Mer
kezi Y.T.P. nin İstanbulda mevcut 
bütün sempatizanlarının mübalâğa
sız iki - üç mislini alacak kadar ge
niştir. Tafraturuş Y.T.P. liler İl Mer-
kezleri için Deniz Hanın sahibi Şark
lı aydın Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Baş-
gile ayda 2700 lira ödeyeceklerdir. 
Esasen mânevi lider Başgilin, dün
yalık işlerinde paravana olarak kul
landığı Kürkçü Hanın eski Odacıbaşı 
ama üç aylığı peşin yatırmışlardır. 
Deniz Han, emekli anayasacının, 
fazla bedelle istimlâk edilmesi için 
düşük Koraltana o yüz kızartıcı 
mektubu yazdığı binadır. 

Tevazu fıkarası 
Gazeteciler gösterişli İl Merkezine 

geldikleri zaman her kademeden 
birçok Y.T.P. li ile karşılaştılar. Bil-
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Zeytinoğlu, gene bir pürüzün içinden.' 
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ziz Nesin ile İhsan Ada, İstan-
bulda Balmumcu garnizonunda 

tutuklu bulunuyorlar. Suçları, ko
münizm propagandası yapmak. Bu
güne kadar açıklananlardan öğre
nildiğine göre Aziz Nesinin Tanin 
gazetesinde yayınlanan yazdan 
ilim adamlarından müteşekkil bir 

heyete tetkik ettirilmiş ve heyet 
bunların bolşevik edebiyatından ör
nekler olduğu kanaatine varmıştır. 
Bunun üzerine yazar ve onların ya
yınlanmasından sorumlu Yazı İsle
ri Müdürü İhsan Ada nezaret altı
na alınmışlardır.'' Heyetin raporu 
yayınlanmamış, heyeti teşkil eden
lerin isimleri bildirilmemiştir. 

Aziz Nesin ve İhsan Ada, Tanin 
gazetesinde yayınladıkları o yazıla
rın haricinde bir faaliyette bulun
muşlar mıdır, bilmiyoruz. Ama suç
ları o yazıların yayınlanmasından 
ibaretse, bunun bir fikir suçu oldu
ğunu kabul etmek zarureti vardır. 
Fikir suçu, şüphesiz sevimli bir tâ
bir değildir. Realitelerden uzak, 
plâtonik düşünüldüğü takdirde İn
sanlara her arzuladıklarını söyleme 
haklanın verilmesini istememek im
kânsızdır. Ama bizim memleketi
mizin ve bizim cemiyetimizin ban 

Hapishanede 

hususiyetleri bunu mümkün kılma
maktadır. Tıpkı, pek çok gerçek 
Demokraside olduğu gibi... Aşırı 
sağ ve aşırı sol partilerin kurulması 
yasakken, bunların fikir platform
larını teşkil eden edebiyatlara fikir 
hürriyeti adı altında müsaade edil
mesini istemek abes teşkil eder. El
bette ki böyle bir kayıt güçlükler 
doğurmaktadır. Mubahın nerede bi
tip yasağın nerede başladığım kes
tirmek kolay olmadığından kâh lü
zumsuz can yakmalar, kâh maksat
lı demagojiler ortaya çıkmakta iki 
bölge arasındaki hudutta karışık
lıklar doğmaktadır. Gene de bunu, 
şartların zaruri bir neticesi saymak 
kabildir. 

Kabil olmayan, eğer Aziz Nesin 
ile İhsan Adanın suçları sadece Ta
nin gazetesinde yayınladıkları yazı
lana, iki fikir adamının sütunlar
da, herkesin gözü önünde giriştik
leri bir faaliyetten dolayı mevkuf 
tutulmalarını tasvip etmektir. Hak
larında takibat yapılmasın mı? Ya
pılsın. Mahkemeye verilmesinler 
mi ? Verilsinler. Suçlu bulunurlarsa 
ceza görmesinler mi? Görsünler. 
Ama» cezalan adaletin bütün kade
melerinden geçtikten sonra.. Zira. 
mubah ile yasağı, fikir suçlarında 

hassa aşağı kademeden olanlar, da
ha önceleri, münfesih D.P. nin ocak, 
bucak ve ilçe teşkilâtında görülmeğe 
alışılmış kimselerdi ve simaları hiç 
te yabana değildi. İl İdare Kurulu
nun tamamı. Genel İdare Kurulunun 
da ekseriyeti oradaydılar. Bir grup 
insan, bir ses makinesinin -tape re-
corder- etrafına kümelenmiş, orası-

nı burasını kurcalayıp duruyordu. 
Arz-ı endam eden gazetecilerden de 
imdat istendi, fakat gene de ses ma
kinesini çalıştırabilecek bir kimse 
bulunamadı. 

Gazeteciler öğrendiler ki, yüksek 
politikacı pozundan ve şahmından 
geçilmiyen Gökay, yeni bir itiyad e-
dinmek peşindedir; Sütten ağsı yan-

mahkemelerin bile kılıkılına ayır
maları ta kadar müşkülken bunu 
biz, kendi gizli ölçülerimizle yap
maya kalkışırsak pire için yorgan 
yakarız. Böyle bir endişe, en ma
sum, ama cemiyet için söylenmesi 
elzem fikirlerin söylenmesini mut
laka zorlaştırır. Hattâ, imkânsız 
kılar. Hükümden önce tevkif, neza
ret altına alınma fikir suçlarında 
asla bahis konusu olmamalıdır. Zira 
bunlarda yanılmış olma ihtimali o 
kadar fazladır ki.. 

Aziz Nesin ve İhsan Ada Tanin 
gazetesinde yayınladıkları yazılar
dan başka bir komünist faaliyetin 
sanıkları değillerse derhal tahliye 
edilmeliler ve haklarındaki tahki
kat öyle devam ettirilmelidir. Tek, 
bunun yanında başka marifetlerin 
mesulleriyse birer fikir adamı ola
rak değil, âdi birer ajan olarak, ne
zaret altına alındıkları açıklanma
lıdır ki demokratik cemiyetlerde sa
dece fikir adamlarının hakla bulu
nan müsamahalardan, âmme vicda
nından faydalanma imkânını kay
betsinler. Tahkikatın gizliliği, hiç 
bir teferruata girişilmeksizin yapı-
larak böyle bir açıklamayı önleye
mez. 

dığı için, bundan böyle hep ses maki
nesine konuşacaktır -bir zamanlar 
irikıyım lider Bölükbaşı da ayni has
talığa tutulmuştu-! 

Neticede, tesadüfi bir iki parmak 
müdahalesi ile ses makinesi çalıştı 
ve Gökay. konuşmağa başladı. Gö-
kay, İl İdare Kurulu üyelerinden zen 
gin naşir Osman Nebioğlunun hedi-

2 

Gazeteci 

İhsan Ada 

A 

18 

Aziz Nesin 

AKİS, 5 HAZİRAN 1961 

pe
cy

a



YURTTA OLUP BİTENLER 

ye ettiği yeşil çuha kaplı büyük dik
dörtgen masanın bas mevkiine yer
leşmiş ve tahta koltuğunda adeta 
kaybolmuştu.. Verdiği demecin he
men hemen yarısında kendinden bah
setti. Rahat bir insan olduğu zan
nedilen Bakırköy Akü Hastahanesi-
nin eski Sertabibi, herhalde ilk poli
tik konuşmasını yapmakta olduğun
dan inanılmıyacak derecede heye
canlıydı. Gazeteciler Gökayın mu-
fassal bir otobiyografisini ve gene 
kendi ağzından methiyesini işitmek 
saadetine, erdiler! Efendim değerle
rini israf etmek bir memleket için 
zaaftı. Yapım bir siyasi mücadele 
yapmak lazımdı. Bir adamın yetiş
mesi kolay mıydı? Mesela bir Fah
rettin Kerim kolaylıkla mı meyda
na gelmişti? Müsaade ederseniz Pah 
rettin Kerim bir sıra adamı değildi. 
Değerlerin sarsılması, memleketin 
manevi ehramım yıkardı... 

Y.T.P. li idarecilerin, siyasî is
tikballeri için F.K.G. ye büyük ü-
midler bağladıkları anlaşılıyordu. 
Münfesih D.P. nin Belediye Meclisi 
Başkan Vekili ve şimdi Y.T.P. İstan
bul İl İkinci Başkanı Dr. Hamdi Ak
ça kollarını kavuşturmuş, Gökayın 
arkasında ayakta dururken, basın 
toplantısında hazır bulunan bir mu
habirin arkadaşının kulağına fısıl
dadığı tâbirle, "ince berberliğe" de
vam ediyordu. Gökayın yaptığı en 
yavan nükteler ve tekerlemeler, Y. 
T.P. lilerin kahkahadan kırılmaları
na kafi geliyordu. Efendim, Gökay 
siyasi bayatta aktif rol almağa ni
yetli değildi, kafa lâboratuvarını ça
lıştırmağa niyetliydi ama, bakmıştı 
ki memlekette korkunç bir nemela-
zımcılık hüküm sürüyor, derhal kol
lan sıvayarak mücadeleye başla
mıştı! 

Boşa çıkan ümitler 
inyatür Adamın kanım beynine 
sıçratan sualler, İsviçredeki ika

metini uzatmasıyla -takriben üç ay 
sürmüştür- alakalı bulunanlar oldu. 
Bunlar sokak dedikoduları ve tez
virleriydi. Bunları yazanların yeri 
Bakırköy Akıl Hastahanesiydi! Gel-
miyecek olsa, başında dönmezdi. 
Vatanın her karış toprağı onun için 
mukaddesti. Vatanı için doğmuş, o-
nun için ölecekti. Ne derlerse desin
ler mal meydandaydı. Halbuki o İs 
viçrede memleket menfaatleri uğ
runda ne faaliyetler göstermişti! Ken-
dini propaganda etmemek için söy-
lemiyecek, geçecekti! 

Gazetecilerin ısrarına rağmen 
Gökay, tatminkar bir karıdık vere
medi. Hele bir gazetecinin, orada, 
Turgut Bayarla ortak olarak iş çe
virdiği söylentisinden bahsetmesi, 
Gökayı çılgına çevirdi. 

Gökayın, Yassıadadan yakayı 
kurtarır kurtarman soluğu İsviçre-
da alması da, avdeti da doğrusu pek 
eğlenceli olmuştur. Nasılsa Dışişleri 
bakanlığından bir diplomatik pasa
port koparmıştı ama, İçişleri bakan
lığından alınması gereken çıkış mü
saadesi yoktu. Bu yüzden, ancak sa
manın İçişleri' Bakanı Muharrem 
İhsan Kızıloğlunun şahsi kefaleti ü-
zerine, kendisiyle eşinin İsviçre Ba
va Yolları uçağına adım atmalarına 
müsaade edilmiştir. 

Avdeti daha başka bir alemdir! 
Gökay, Y.T.P. İl İdare Kuruluna an 
aşağı beş defa, döneceği günü ve sa
ati bildirmiş, gazeteciler Yeşilköy 
Hava Alanına taşınmışlar, fakat hiç
birinde da Gökay vaadini tutmamış
tır. Biçare Akça, gazetecilere karşı 
bir daha mahçup olmamak için son 

defasında artık gazetecilere haber 
vermemiş, ne var ki o zaman da Gö
kay çıkagelmiştir! 

İsviçredeyken, gazetelere kendi 
hakkında bizzat hazırladığı itibar 
görmiyen bültenleri "neşri ricasıyla" 
göndermekten geri' kalmıyan Gö
kay, son Ankara seyahatine çıkma
dan önce, Orgeneral Cemal Gürselle 
görüşmeğe gideceğini muhabirlere 
bildirmişse de, kimse kendisini cid
diye almadığından haber gazetelerde 
intişar etmemiştir. 

Basın toplantısında Gökayın İs-
tanbul Vali ve Belediye Başkanlığı 
sırasındaki İkbal çağının hayali ile 
mest halde bulunduğunu gayet iyi 
bilen bir muhabirin Gökaya, Fethin 
SOS. Yıldönümü olan gün gözlerin 
hep kendisini aradığını söylemesi ü-
zerine: 

Pabuç Pahalanınca ... 

asım Gülek hakkında, marifetlerinin neticesi olarak şiddetli bir hava 
doğup ta üstadın üzerine haklı oklar yağmaya başlayınca "sosyal 

gazete"si hışımla doğruldu ve bir sütun açtı. Sütunun başlığı şu: 
"EVET! Artık Konuşacağız!" 

Herkes, merakla bekledi.. Bakalım, Taninin anlatacak neleri var
dı? Sonra, ne denmek, istendiğini hiç kimsenin anlayamadığı, dokuz 
meşhullü bir muadeleye benzeyen bir kafi yazı çıktı. Nihayet "EVET! 
Artık Konuşacağız!" başlığım taşıyan sütunun son yazısı da şu satar
larla bağlandı: 

"İl İdare Kurulunda raporun hazırlanmasını teklif eden İl Başka
nıdır. Bu İl Başkanı, Genel Başkanımıza ailece intisap etmiştir. Kendisi 
hakkında bir şey söylemiyeceğiz. 

İl Başkanından sonra gelen ve gazetelere beyanatta bulunan yet-
killi üye hakkında ise, söyleyecek çok şey var. Mensup olduğu eski par
tisindeki faaliyetinden, aramıza geldikten sonraki marifetlerinden ve 
daha birçok hallerinde uzun boylu bahsetmek mümkün. Ama değmez! 
Diğer bazı üyeler hakkında da yazacak şey çok... Bunlar da değmez. 

Şimdilik bu kadar..." 
Ayol üstad, bu sütuna "EVET! Artık Konuşacağız!" değil, "HA

YIR! konuşacak şeyimiz yok!" başlığı konulur. 

Tanindeki fıkranın başlığı 
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"— Tabii, tabii, unutuluruz. Aaah, 
içim parçalandı bugün! Neydi o be-
nim tertiplediğim 500. Fetih Yıldö
nümü! Onu bir daha kimse yapa
maz!" diyen Gökay, ne derece müte-
vazi bir kimse olduğunu bir kere da
ha ortaya koydu! 

Düşük D.P. İktidarı, Gökayın 
vazifesine ceffelkalem son verme
miş, iki ay izinli olduğunu bildirerek 
efkârı umumiyeyi hazırlamak yolu
nu tercih etmişti. 1957 seçimlerinin 
arefesi olan o günlerde, mutemet 
idarecilerinden Kemal Hadımlıyı İs-, 
tanbul Vali ve Belediye Başkan Ve
killiği koltuğuna vekâleten oturt
muştu. Gökay Ankaradayken, İs-
tanbulda, kendisinin tekrar eski gö
revine getirildiği rivayeti çıkınca, 
gazeteciler tipik partizan Hadımlı-
dan izahat istemişlerdi. Hadımlının 
verdiği cevap şu olmuştu: 

"— Eğer böyle bir söylenti doğ
ru olsaydı, Gökay çoktan bir jet u-
çağına atlar, İstanbula gelirdi" ' 

Fakat bir talihsizlik, kendisinden 
bahsettirme hastası Gökayın, dola
yısıyla Y.T.P. lilerin, ertesi günkü 
gazetelerde bulmağı ümid ettikleri 
itibarı gölgeledi." Gökay şöyle de
mişti: 

"— Y.T.P., adı üstünde yepyeni 
bir zihniyeti ve anlayışı temsil et
mektedir. Y.T.P., sinesinde taptaze, 
zedelenmemiş ve zinde unsurları top 
lamıştır!? . 

Halbuki ertesi günkü gazeteler
de, geniş çevresi ye prestiji olduğu 
vehmedilen Gökayın toplantısından 
çok fazla itibar gören haber şuydu: 

"Y.T.P. İslâhiye İlçe İkinci Baş
kanı ve üç İdare Kurulu üyesi ile 
Çeşme Üçe İkinci Başkanı ve bir İ-
dare Kurulu üyesi tevkif edilmişler
dir." 

Haftanın sonunda ise bir çok cid
di İstanbul gazetesi, bundan böyle 

Gökay konuşuyor 
Başından büyük işler 

F.K.G. yi mizah sütunlarının nazik 
ellerine havale etme kararını almış
lardı. D.P. iktidarı pek çok şey gibi 
F.K.G. nin de balını almış, posasım 
Y.T.P. ye bırakmıştı. 

Vay benim köse sakalım.. 
eçen haftanın ortalarında bir gün, 
başkenti sıcaklar iyiden iyiye sar

dığı sıralarda, A.P. nin Necatibey 
caddesindeki Genel Merkezinde bir a-
dam, kolalı gömleğine sıkısıkıya ya
pıştırdığı kırmızı kravatım azıcık ol
sun gevşetmemeni rahatsızlığı içinde 
gülümsiyerek, karşısındaki genç ada-

ma bazı şeyler anlatıyordu. Salonun 
köşesindeki büyük vantilatör işleme-
diğinden içerisi hamamı andırıyordu. 
Buna rağmen, A.P. nin C.H.P. ye ka
kıtlı Genel Sekreteri EMİNSU'cu Al
bay Şinasi Osma istifini bozmuyor, 
Genel Sekreter gibi hareket etmenin 
zorluğunu ensesinden sırtına doğru 
sızan terden anlıyordu. Anlattığı hi
kâye eğlenceliydi. A.P. Genel Sekre
teri, Genel Merkezin çıkardığı bildiri 
yüzünden 19 A.P. mensubunun ifade
lerinin alınmasıyla ilgili olayı -kendi
ne göre- naklediyordu. 

Efendim, A.P. bir bildiri yayınla
mıştı. Bildiri, Ankarada yayınlanan 
bir gazete tarafından alınmış ve hiç 
ilgisi olmadığı halde, A.P. Temsilci
ler Meclisini solculukla itham ediyor 
diye manşet çıkarılmıştı. 'Bu İşte par
tilerinin bir nebzecik olsun kabahati 
yoktu. Mesele feraset meselesi, bilgi 
meselesiydi. Sorguya çekilecek, suç
landırılacak olan aslında o gazetey
di. Masum bildirileri her zamanki gi
bi, tahrif edilmiş, başlarına bu iş açıl
mıştı! Esasen Basın, partileri hak
kında devamlı yalan yazmaktaydı! 
Bunu yeni bir bildiriyle umumi efkâ
ra açıklıyacaklardı. 

Öncü gazetesinin yayım ihbar te-
lâkki edilmiş, Osma ve 18 arkadaşı
nın sorguya çekilmelerine sebep ol
muştu: Bizzat Ankara Savcısı tara
fından yapılan sorguda A.P. İllerin 
ifadeleri birbirinin aynıydı: Solculuk
la itham edilen Temsilciler Meclisi 
değildi. Şahıslar ve partililerdi. 

Hâdisenin bir başka safhası, Ön
cü gazetesi Yası İşleri Müdürünün 
ifadesiyle başladı. Erdoğan Tokatlı 
da Savcılığa celbedilmiş ve ifadesine 
başvurulmuştu. Tokathnm ifadesi bir 
hayli enteresandı. Adliye koridorla
rına D.P. devrinden pek alışık olan 
Tokatlı, Savcının odasına girmeden 
önce, söyliyeceklerini kafasında ha
zırlamış, üstelik A.P. Yönetim Kuru-

BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR 

"İŞSİZLİK GEÇİCİDİR" 
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lunun ne şekilde ifade verdiğini pek
âla kestirmişti. Tokatlı izah e t t i : 

Bildiride milliyetçilik ilkesinin A
nayasaya girip girmemesi bahis ko
nusu ediliyordu. Bir yerinde "karşı
mızdakiler" tabiri kullanılmıştı. Konu 
t a m a m e n Temsilciler Meclisinin k o 
nusuydu ve tart ışması orada yapılı
yordu. Üstelik M.B.K. nin teklifine 
rağmen Temsilcilerin çoğunluğuyla 
Komisyona iade edilmişti. Öyleyse 
A . P . n in karşısındakiler Temsilciler
di. Bu yorum üzerine başlığı, bilinen 
şekilde tanzim etmişt i . 

Tokatl ının ifadesiyle tahkikat t a 
mamlandı . Ama A . P . n in hızlı politi
kacıları işi yar ım bırakmak iste
mediler. Derhal faaliyete geçti -
ler ve konuşmağa başladılar. E
fendim, gerçi bildiride "karşımız
dakiler" sözüyle Temsilciler M e c 
lisi kasdedilmemişti. Ama, işin 
içinde iş vardı. Temsilciler Meclisinin 
çoğunluğunun C . H . P . li olduğu belliy
di. Öyleyse kastedilen C . H . P . ve C.H. 
P. lilerdi. Bildiride bu belirtilmek is
tenmişt i . Açıkça söylemektense, böy
le nezaket dairesi içinde meseleyi 
izah, A.P. Yönetim Kurulunca uygun 
görülmüştü!. . Buna mukabil bazı A. 
P. liler de Y.T.P. organı saydıkları 
Öncünün manşet ini Alicanların ala
t u r k a kurnazlığı olarak gördüler. 
Böyle bir ç a m u r a t a r a k Y.T.P. A . P . 
yi kapat t ı racak ve en tehlikeli raki
binden kur tu lacakt ı . Y.T.P. için. baş
ka gelişme imkanı kalmamıştı ki... 

Örfi İdareye sevk 

Tahkikat dosyası Savcılıkça t a m a m 
landıktan sonra Örfi İdare K a n u 

n u n u n 6. maddesi gereğince mesele
nin Örfi İ d a r e Mahkemesine, aksetti-
rilmesi uygun görüldü. 

A . P . hakkında açılan tahkikat 
böylece Örfi İ d a r e Mahkemesine int i
kal ettiri ldi. Bayramın hemen arka
sından gönderilen dosya uzun m ü d 
det Örfi İ d a r e Kumandanlığında kal
dı . Dosyanın Ankara Örfi İ d a r e K u -
m a n d a m n c a görülmesi bekleniyordu. 
Ancak, General Madanoğlu başkenti 
terkett ig inden, dosya ' dürülü halde, 
Kumandanl ıkta bekletildi. 

Geçen haftanın sonunda, A . P . ile 
ilgili t a h k i k a t dosyasının Ankara 
Savcılığına gönderilmesine ve tahki
kat ın sivil mahkemece yürütülmesine 
k a r a r verilmiştir. Gerçi dosya henüz 
Savcılığa gönderilmemiştir ama, sev-
kedilecegi m u h a k k a k t ı r . Örfi İdare 
Mahkemesi, dâvaya kendilerince ba
kılmasını mahzur lu görmüştür . Bu 
mahzurun neden ileri geldiği henüz 
meçhuldür. Ancak meselenin Üzerinde 
Ankara Savcılığının dikkatle duraca
ğı sanı lmaktadır . 

AKİS, 5 HAZİRAN 1961 

Ümit fakirin ekmeği 
Bitirdiğimiz haftanın ortalarında 

bir gün, Tuna caddesinde, şirin 
bir bahçenin içinde bulunan iki katl ı 
bir binanın al t kat ındaki sade d ö 
şenmiş salonlardan birinde hummalı 
bir faaliyet dikkati çekmekteydi. Bir 
takım adamlar, uzunca bir. masanın 
etrafında hararet l i hararet l i konusu-

Nurettin Ardıçoglu 
Akıl boyda değil baştadır 

yorlardı. Binanın biricik kanatlı ka
pısı kapalı bulunduğundan dışarıya 
pek birşey sızmadı. 

C K. M. P. Genel Merkezinde o 
gün, yaklaşan seçimler ve Referan
dum ile ilgili müzakereler cereyan 
etmekteydi. C. K. M. P. ileri gelen
leri, Temsilciler Meclisinin tatile gir
mesinden bilistifade teşkilâta moral 
aşılamakta fayda mülâhaza etmişler 
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ve İlk hareket olarak lider Bölükba-
şıyı yola çıkarmışlardı. 

Tasavvura göre Bölükbaşı hem 
can sıkıntısından kurtulmağa çalışa
cak, hem de teşkilât içinde başgös-
teren çözülmeleri önlemek için "ikti
dara geliyoruz" haberini yayacaktı. 
Plânın tatbikat böyle başladı. C. K. 
M. P. Genel kurmayı ise bu arada boş 
durmadı ve bir takım kararlar aldı. 
Bunların başında Referanduma E
vet denilmesini tavsiye geliyordu. 
Temsilciler Meclisinde Anayasaya 
müspet oy kullandıktan sonra zaten 
yapılacak başka bir iş de kalmıyordu, 
Partide, cereyanın âlemdarlığını aklı 
en başında C. K. M. P. lilerden N u 
rettin Ardıçoğlu yapıyordu. Tabii 
irikıyım lider bu meselede gene o 
kendine has taktiğini kullanmış ve 
Anayasanın alkışlar arasında kabulü 
merasimine iştirakten kaçınmıştı. 
Böylece ileride, seçim sathı maili i
çinde nevi şahsına münhasır kombi
nezonlara girme kapısını kendisi için 
açık bırakmıştı. Basın mensupları, 
ister istemez Bölükbaşının son bunu 
toplantısını ve orada sorulan bir su
ali hatırladılar. İrikıyım lidere: 

"— Anayasaya yeşil oy mu ve
receksiniz?" seklinde bir sual sorul
muş ye irikıyım liderden: 

"— Orasına rüfailer karışır" me
alinde bir cevap alınmıştı. 

Nitekim irikıyım liderin fiili, kav
line uydu. 

Mamafih, Genel Başkanın bu tu
tumuna rağmen Genel Merkez hafta
nın sonunda teşkilâtına hitaben yaz
dığı "Anayasaya Evet denilecektir" 
tamimiyle son günlerin tek başa
rdı hareketini yaptı. 

Hayal ve hakikat 

Geçen haftanın ortalarında bir gün 
basın mensupları, C. K. M P. Ge

nel Merkezini ziyaret ederek, nabız 
yokladılar. Basın mensuplarını orta 
boylu, saçları azalmış, zayıf yüzlü bir 
adam karşıladı ve üzüntülü yüzüne 
iğreti bir tebessüm yerleştirerek: 

"— İktidara gidiyoruz. Ufukta ka
ra göründü" dedi. 

Muhatabı kendisine hayret dolu 
nazarlarla baktığı için bir an durak
ladı ve yeniden söze başlamak için 
hazırlandı. Fakat tam bu sırada baş
ka biri söze karışarak zayıf adamın 
konuşmasına meydan bırakmadı. Bu 
defa konuşmağa başlayan daha uzun 
boyluydu ve arkadaşından tek farkı, 
tepesindeki saçların biraz daha sey-
rekleşmiş olmasıydı. Arkadaşının söz
lerini plâk gibi tekrarladı; 

"— Evet, doğrudur, iktidar! gidi
yoruz." 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

Sonra, sanki bir sır tevdi etmek 
istermişçesine esrarengiz bir eda ile 
muhatabının kulağına eğildi ve: 

"— Beni iyi dinleyin, C. H. P. çö
küntüye doğru gidiyor. Boyun* kay
bediyorlar" diye devam etti 

İşte ta sözler, üç adamın sohbet 
etmekte bulundukları dar holde bir 
kahkahanın yükselmesine sebep oldu. 
Gülen, dinleyendi. Nitekim, karşısın
daki nikbin adamlara keyifli keyifli 
baktı ve: 

"— Ne diyorsunuz siz, Nurettin 
bey! Bakıyorum, pek heyecanlısınız... 
Daha seçimlere epey zaman var ve 
o güne kadar köprülerin altından çok 
sular akar!" dedi. 

Bu sözler, biri orta, diğeri uzun 
boylu iki politikacıyı pek açmamış o
lacak ki, ikisi birden: 

' "— Yooo, asıl sis uykudasınız" 
dediler Ve sonra, sözlerinin etraftan 
duyulup duyulmadığını anlamak için 
süratle çevrelerine bakındılar. 

O gün basın mensuplarının sualle
rine muhatap olanlar C. K. M. P. nin 
ileri politikacıları Ahmet Bilgin ve 
Nurettin Ardıçoğluydu. Basın Men
supları bu suni iyimserliğin gerisin
de başka şeyler olabileceğini anladı
lar ve hemen haftanın ortasında Po-
latlıda yapılan bir tevkifat ile ilgili 
sualler sordular, Polatlı hâdisesine 

A h m e t Bilgin 

Çantada keklik 

Osman Bölükbaşı 
Taktik ama ne taktik... 

temas edilince C. K. M. P. idarecile
rinin gül yüzleri soldu. Fakat Genel 
Sekreter Ahmet Bilgin: 

"— Efendim mühim olmayan hâdi
seler!" diyerek söze başladı ve me
selenin izahına girişti. 

Ortada, öyle mühimsenecek bir 
hâdise yoktu! Tutmuş birkaç vatan
daş inkılap için ileri geri kelam et
mişti. Bu sözleri duyan muarızları da 
hemen fırsatı ganimet bilip, adam
cağızları gammazlamışlardı. Üstelik 
bunların içindi C. K. M. P. li de öyle 
fazla değildi. 

Bilginin bu izahatı, muhabirler 
tarafından pek tasvip görmedi. Bilgin 
bunu anlamış olmalı ki isi daha da 
derinleştirdi ve:: 

"— Bütün bunlar C. H. P. lilerin 
başının altından çıkıyor" dedi. 

Gazeteciler bu izahatla da yetin
mediler ve hemen bir başka lider ara
mağa koyuldular. Ne var ki o sırada 
C. K. M. P. içinde bir lider fıkdanı 
başlamıştı. Nihayet Nurettin Ardı-
çoglunu yakalıyabildiler. Ardıçoglu 
da aynı suallere muhatap oldu. Fakat 
Ardıçoglu, belli ki daha hazırlıklıydı. 
Hemen ateş püskürmeğe başladı. İlk 
önce Ulus gazetesine hücum etti.. 

"— Polatlıdaki hâdise hiç de mü
him değil" diyerek söze başladı ve: 

"— Sâdece C. H. P. nin ve Ulus 
gazetesinin kasıtlı beyanları bu hâ
diseyi büyüttü" diye devam etti. 

Ardıçoğluna göre hâdise, iktidara 
namzet C.K.M.P. yi zayıflatmak için 
alevlendirilmişti. 

Hiddetli lider 

Genel Merkezdeki gösterişli iyim
serlik havası, Bölükbaşıya turne

sinde pek refakat edemedi. İrikıyım 
lider konuşmalarında hem C.H.P. ye, 
hem Y.T.P. ye, hem A.P. ye şiddetli 
çattı. O kadar ki, alfabenin bu fırtı
nadan kurtulan harfleri o da, yan-
yanâ bulunmak suretiyle- C.K.M.P. 
den ibaret kaldı. 

Bölükbaşı C.H.P. ye, onunla ikti
dar yarışında bulunduğu için çatmı
yordu. Üstad hayalperestti ama, pek 
sık hayal sukutuna düştüğünden ken
di kendin kaldığında bazı gerçekleri 
görüyordu. Kim ne derse ve ne ya
parsa yapsın, eski partinin iktidara 
geleceği muhakkaktı. Ama Bölükba-
şı, Türkiyenin İkinci Partisi olabil-
ınek için eski D.P. oylarına ihtiyaç 
hissediyordu ve bunun yolunun C.H. 
P. ye çatmaktan geçtiğine inanıyor
du. 

Bölükbaşının Y.T.P. ve A.P. ye 
çatma sebebi başkaydı. Bunlar da 
nereden çıkmışlardı? Onlar olmasa, 
irikıyım lider D.P. oylarının olduğu 
gibi kendisine akacağı ümidindeydi. 
O takdirde, iktidar bile bahis konusu 
olabilecekti. Halbuki yeni misafirler 
börek tepsisinde iştihası bol liderin 
payına düşen parçayı bölmekteydi
ler. C.H.P. yiyeceğini yiyip karnını 
doyuracaktı. Ama, Bölükbaşı? Lider 
bu yüzden bir çok konuşmasında, he
le hususî sohbetlerinde Alicanına da, 
Gümüşpalasına da verdi veriştirdi. 
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Sarperlerin Hikâyesi 
zun boylu, mavi gözlü zat karşı
sındaki ahlak çehreli, bir bul

dog köpeğini andıran adama "No
tanızı reddediyorum" dedi. Buldog 
yüzlü adam muhatabının yüzüne 
hayretle baktı. Bir dakikalık sü
kûttan sonra buz gibi bir nezaket
le konuştu: 

"— Fakat Ekselans, bu kadar 
mühim bir mevzuda Hükümetinize 
danışmadan nasıl cevap verebilirsi
niz?" Uzun boylu, mavi gözlü zat 
hemen cevabını yapıştırdı: 

"— Bir tek Türk mevcut değil-
dir ki, teklifinizi başka türlü karşı
lasın:" 

Buldog yüzlü adam artan asabi
yetine hakim olmağa çalışarak: 

"— Sefir hazretleri, bu hayati 
bir mesele. Hükümetinizin Ur dü
şündüğü olabilir" diye israr etti. U-
zun boylu, mavi gözlü zat tereddüt 
etmedi: 

"— Başka türlü düşünecek bir 
Hükümet, buraya sefir olarak beni 
yollamazdı. Notanızı temsil ettiğim 
Hükümet adına reddediyorum." 

Hadise 1945 İlkbaharında cere
yan ediyordu. Bas Dışişleri Bakanı 
Molotof, Türk Büyükelçisi Selim 
Sarpere bir nota vermişti Rus Hü
kümeti Boğazlar ve Ardahan ile 
Kare üzerinde hak iddia ediyordu. 
Teklifin mahiyetini öğrenir öğren
mek Türk Elçisi cevabını verdi. Hü
kümetine sormaya dahi lüzum gör
meden, Molotofun notasını reddedi
yordu. 

Selim Sarper o anda diplomasi 
hayatının mühim bir imtihanını 
vermiş oldu. Aradan 16 sene geç
tikten sonra bu olayı bana nakle
den Bayan Sarper sözlerini şöyle 
bitirdi: 

"— Zaten Devrin Cumhurbaş
kanı İnönü, Selimi Moskovaya gön
derirken. 'Sana ateşten bir gömlek 
giydiriyorum' diye ikaz etmişti." 

Hâdiseler Sarperin bu ateşten 
gömleği, yanmadan, şerefle giyme
lini bildiğini gösterdi. 

Bayan Kamuran Sarper ile Ha
riciye köşkünün alt kattaki yazı 
odasında oturuyoruz. Salon kahve
rengi kadifeli hasır bir takımla dö
şenmiş, pencerelerde aynı kumaş
tan perdeler asılı. Duvar koyu renk 
tahta kaplı, karsı tarafta Ur kaç 
sıra raf var. Bir köşede stil bir yazı 
masası duruyor. Arkasında Atatür-
kün büyük bir portresi asılı. Bir ra
fın üzerinde, çerçeve içinde İnönü-
nün imzalı kir resmi göze çarpıyor. 
Duvarlarda yağlı boya tablolar var. 

Ev sahibesinin düzgün, genç 
hatlı gözünü kır saçlar çerçeveli
yor. Kibar, alımlı bir hanımefendi. 
Üzerinde yeşil pırıltılı bir yünlü el
bise var. Boynuna iki sıra inci tak
mış, küpeleri ve yüzüğü de incili. 
Geçmiş günlerden zevkle bahsedi
yor. 

arper tuhaf bir- tesadüfle diplo-
masi hayatına gene Rusyada, 
Molotofla arasında geçen münaka
şadan tam 17 sene evvel başladı. 
1928 de Hariciyeye yeni intisap etti
ği sırada Odesaya tâyin olunmuş, 
bir kaç ay sonra da üçüncü katip 
olarak Moskovaya gitmişti. 1935 
de, bu sefer konsolos olarak tekrar 
Odesaya döndüler. Fakat Rusyada 
bu ikinci memuriyetleri Bayan Sar-
perde hiç te iyi intibalar bırakmadı, 
İki sene içinde eşi bedenen ve ruhen 
müthiş yıprandı. Berline naklolun
dukları zaman kendisini kimse ta
nıyamadı. 

Kâmuran hanım bana o devre 
ait resimler gösteriyor., Hakikaten 
Selim beyin tecrit kampından çık
mış gibi bir hali var. 1938 de Anka-
rada bir sene Şube Müdürlüğü yap
tıktan sonra Bükreşe tâyinleri çık
tı. Evlerin! boşaltmış, eşyalarıyla 
yola koyulmuşlardı ki geri çevril
diler. O sırada yeni kurulan Basın -
Yayın Umum Müdürlüğünün başına 
Selim Sarper geçti. Ancak 1944 te 
Moskova Büyükelçisi olarak bu va
zifeyi terkedecekti. 1946 senesini 
Komada geçirdi ve nihayet 1947 de 
Newyork'a Birleşmiş Milletlerdeki 
Türkiye Temsilcisi olarak gitti. Bu
rada on sene kaldı. 1957 de Parise, 
NATO nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi olarak geçti. 1960 Mar
tında ise Merkeze dönerek, Harici
ye Umumi Kâtipliği vazifesine baş
ladı. 

Çaylarımızı içerken Bayan Sar-
perle eski günlere, müşterek hayat
larının başlangıcına dönüyoruz. Kâ
muran hanım "Biz evlendiğimiz za
man ailelerimiz 80 küsur senedir 
birbirlerini tanıyorlardı, hem yaki-
nen.." diyerek söze girişiyor. 

Bayan Sarper, babası Fuat Pa
şayı bir yaşındayken kaybetti. An
nesi ise kendi valdesi, bebek kızı ve 
oğulları ile İstanbula, Haydarpaşa-
ya yerleşti. O sırada Selim beyin 
babası Esad Rauf bey, Defdardar 

AKİS, 5 HAZİRAN 1961 23 

Eşlerinin ağzından 
GÜNÜN ADAMLARI 

U 

Sarperin gençliği 
istikbale yelken 

Diplomatın romanı 

s 
pe

cy
a



B a y a n Sarper evlilik hayatına ışık 
tutan bir hikâyeyi anlatmadan 

olamıyor. Yeni nişanlı oldukları sı
rada Selim bey genç kızı karşısına 
alıp "Şimdiye kadar başımdan g e 
çenlerin hepsini bilmeni isterim. 
Bundan sonra da bir hata yapacak 
olursam, emin ol ki bunu ilk benim 
ağzımdan duyacak sen olacaksın" 
demiş. Büyüklerin hayretten açılan 
gözleri önünde iki genç, delikanlı
nın hatıra defterini okumağa ko
yulmuşlar. Sarperin, aile hayatında 
ha samimiyet Ve dürüstlük düstu
runa şadık kaldığı eşinin her halin
den belli. 

Hanımefendi dünyanın dört bir 

EŞLERİNİN AĞZINDAN GÜNÜN ADAMLARI 

ve mutasarrıf olarak Anadolunun 
muhtelif vilayetlerinde dolaşıyor, 
her İstanbula gelişinde de ailesi i le , 
baba dostu Fuat Paşanın ailesini zi
yaret etmeği ihmal etmiyordu. Oğ
lu Selim Amerikan kollejini bitir
dikten sonra Tıp Tahsiline Alman-
yaya gitmişti. Fakat orada fikrini 
değiştirdi ve Siyasi tümler okudu. 
İki dost s i le bir araya geldikçe S e 
lim beyin Almanyadaki macerala
rı, düelloları başlıca, konuşma mev
zuunu teşkil ediyordu. Selim beyin 
valdesi oğlunun aldığı kılıç yarala
rım, muzipliklerini anlatırken yeni 
yet işen Kamuran hanım da can ku

lağı ile dinlerdi. Aradan zaman geç
ti. Haydarpaşada büyük bir yangın 
oldu. Bir çokları gibi Fuat Paşa ai
lesinin da evleri yandı. Göztepeye 
taşındılar. Genç kız Erenköy Lise
sine devana ediyordu. Bir gün sınıf
ta arkadaşlarıyla şakalaşırken, bir 
muavin kapıyı açt ı : "3 Kâmuran 
Fuad, sizi Müdüriyetten istiyorlar" 
dedi. Genç kız üzerine çekidüzen 
verdi, açık kumral saçlarının sol 
yanağının altından sarkan iri buk
lesini düzeltti ve dimdik Müdüriye
te girdi. Ancak başmuavin, "size 
bir ziyaretçi var" dedikten sonradır 
ki bir kösede duran uzun boylu, ma
vi gözlü gencin farkına vardı. Bir 
kaç senedir görmemesine rağmen 
hemen tanıdı: "Sel im Ağabey!" Bi
ran evvelki azar işitme korkusunu 
unutmuş, mutebessim ilerlemişti. 
Muavin izah ett i . Selim bey Alman-
yadan yeni dönmüştü. Ailesi Fuat 
Paşalarının adresini yangından son
ra kaybetmiş, oğullarını Kâmuran 
hanımların nerede oturduklarım öğ
renmek için mektebe yollamışlardı. 

per "Amerikalılar tuhaftır" diyor, 
"Selim mühim bir konuşma yaptı 
mı, tamdık, hattâ hiç tanımadıkla
rımızdan yüzlerce telefon, telgraf, 
mektup alırdık." 

Uzun zaman hariçte kaldıkları 
için Sarperler 1960 Martında Türki-
y e y e dönünce bir hayli şaşırdılar, 
İlk günlerden sonra Selim bey eş i
ne: 

" — B e n bu vazifede uzun zaman 
kalamam, hiç yerleşme" dedi. 

Memlekete hakim olan havayı 
dışardan da duymuşlardı ama, bu 
kadarım tahmin imkânsızdı. Uzak
ta bile olsalar kendi başlarından da 
manidar bir hadise geçmemiş değil
di. İnönü Selim beye imzalı bir res
mini vermişti. Sarper de yanında 

Genç kızı atıldı: 

" - — B e n sizi götürürüm." H o c a 
sının dudaklarında hafif bir tebes
süm belirdi. 

"— Kızım unutmayın, ders saa
tindeyiz" dedi. 

Bir kaç saat sonra evine dönen 
Kâmuran hanım, kapıda sarışın 
delikanlıyı buldu. Selim bey daha o 
zamandan adres bulmakta pak be
ceriksizdi, evi ancak bulabilmişti! 
Ama bulduktan sonra bir daha ora
dan ayrılmadı, iki genç bir hafta 
sonra nişanlandılar. Evlenmek için 
bir sene beklemeleri icap ett i . Fuat 
Paşanın hanımı, kızının mektebi 
bitirmesini istedi. Düğün 1924 S o n 
baharında Adanada yapıldı. Gelin, 
1 7 , Güvey ise 26 yaşındaydı. Bir 
müddet gazetecilik yaptıktan son
ra Sel im bey Hariciye imtihanları
na girdi. 

Sarper eşi ve çocuklarıyla birlikte 
Aile albümünden yapraklar 

köşesinde geçen hayatlarına ait eğ
lenceli hikâyeler anlatıyor. Mosko-
vada Büyükelçi olarak bulundukla
rı zaman şahıslarına karşı daima 
büyük saygı görmüşler. Orada da
vetlerdi misafir kıymetlerine göre 
ayrı salonlara alınırlarmış. Düşü
nün, bu komünist Rusyada yapılı
yor! Sınıfsız cemiyette, salonlar ol
la sınıflı. Türk Elçileri daima baş 
salona alınırlarmış. 

Amerikada bulundukları devre 
eşinin en verimli seneleri olmuş. S e 
lim Sarper Birleşmiş Milletlerde, 
muhtelit komisyonlarda, meselâ S i 
yasi Komisyon, Güvenlik Konseyi, 
Ekonomi Komisyonunda hem şahsı, 
hem de memleketi namına çok ş e 
refli vazifeler görmüş. Bayan Sar-

çalıştığı bir Cumhurbaşkanı, saydı
ğı bir insan olarak, onun resmini di
ğer sevdiklerinin resimleri gibi ça
lışma veya oturma odasında bulun
durmaktan zevk alıyordu. Bunun 
hiç bir siyasi mânası yoktu, zaten 
memur olarak Sarper partiye men
sup değildi. Üstelik ecnebilerin kıy
met ölçüleri bizimkilerden başkay
dı. Onlar İnönüyü bir parti adamı 
olarak tanımıyorlardı. H e r gittikle
ri yerde "İnönü çapında bir adama 
sahip olmak Türkiye İçin ne büyük 
ş a n s " dendiğini duymuşlardı. 

Cumhurbaşkanı olduğu sırada 
Celal Bayar, ailesiyle Amerikaya 
geldi. Sarperler! ziyaret ett i . Tabii, 
İnönünün resmini de gördü. Maiye
tinde bulunanlar bunu mühim bir 
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hâdise yaptılar. H a t t â Sarperlerin 
verdikleri davete gelmeyip, daveti
yeleri geri gönderenler bile oldu. A
ma şahsen Bayar aldırmadı. 

Selim bey dışardan yeni geldiği 
ve gözlerini siyasi ihtiras karârt-
madığı için memleketin gidişatının 
hangi istikamette olduğunu pek âlâ 
görüyordu. Nebrunun Ankarayı zi
yareti sırasında gitti, devrin Dışiş
leri Bakanı ile konuştu: 

"— Halk ıstırap içinde Hükü
mete ve onun memurlarına düşman 
gibi bakıyor. Bu böyle devam ede
mez" dedi. O da, bunları "Beyfen-
di"ye anlatmasını tavsiye etti. Sar-
per onu da yaptı. Fakat aldığı, ce
vap şu oldu:. 

"— Mal ikna edeceğim, Selim 
bey" 

37 Mayıs 1960 sabahı saat 8 de 
Selim Sarperi alıp Ordu Karargâhı
na götürdüler. Askeri kuvvetlerle 
işbirliği yapması isteniyordu. İhti
lâlin başında Orgeneral Cemal Gür
selin bulunduğum duyunca hafıza
sında bir hatıra canlandı. Bir iki s e 
ne evvel Gürsel Pariste NATO Ka
rargâhını ziyaret etmişti. Onunla 
konuştuktan sonra Sarper eşine: 

"— Bu gün bir Orgeneral ile ta
nıştım, memleket hesabına gurur 
duydum" demişti. Silâhlı Kuvvetler 
Sarperi ilk evvelâ teknisyen olarak 
kollanmayı düşündü. Birinci Kabine 
ilan edilirken Dışişleri Bakam ola
rak Amiral Fahri Korutürkün ismi 
okunda. Fakat ertesi günü bütün 
dünyanın tanıdığı ve güvendiği bir 
isim, Sel im Sarperin ismi Dışişleri 
Bakam olarak duyuldu. 

N e ş e l i b ir a i l e re is i 

"Bayan Sarpere eşinin hususi ha
yatında nasıl bir insan olduğunu 

sorunca büyük kızları Ülker gül
meğe başlıyor: 

"— Annem için babam insanla
rın en mükemmelidir" diye takılı
yor. Kâmuran hanım tevazu ile 
kendisini müdafaa ediyor: 

"— Hakikaten öyledir. Bir çok 
bakımlardan ben kendimi ondan a
şağı hissederim. Bence en mühim 
vasfı, insan sevgisidir." 

Selim bey eski ve vefatı bir dost. 
Fenalığa iyilikle mukabele etmeğe 
taraftar. Yanında çalışanlara ve 
büyüklerine eşit nezaketle muame
le eder. Onlardan da aynı saygıyı 
bekler. Bizde hazan amir - memur 

Diplomat Sarper 
S ı r : Doğru teşhis! 

münasebetinin nahoş bir tekil aldı
ğından bahsederken Bayan Sarper 
bir misâl veriyor. Senelerce evvel 
Setim bey çok sevdiği ve saydığı 
bir Büyükelçinin yanında bulunu
yormuş. Asabi olan Büyükelçi ka
fası kızınca elindeki kâğıtları fır
latır atarmış. Karşısındaki memur 
da kıpkırmızı kesilir, yerden kâğıt
ları toptarmış. Bir defasında aynı 
hâdise Selim beyin başına celini*. 
Hiç istifini bozmadan zile basmış 
ve gelen hademeden kâğıtları top
lamasını rica etmiş. Tabii bu sefer 
kızaran Büyükelçinin kendisi ol
muş. Kamuran hanımın dediği gibi 
memur da, kendisini âmirine say
dırmasını bilmeli. 

Selim bey aile hayatına düşkün. 
En iyi dinlendiği yer kendi evi. Ge
lir gelmez eşini, kızlarını arar, gör
mek ister. Büyük kızı Dikere nis
petle 12 yaş küçük olan Ayşe daha 
müsamahalı büyütülmüştür. İşinde 
olduğu gibi evinde de hiç teferruat
la uğraşmaz. İç işlerinin idaresi ile 
eşi, meşguldür. Bayan Sarper her
hangi bir şey, meselâ bir davet bak
landa fikir soracak olsa Selim bey 
hemen kendi meseleleri hakkında 
bir sual sormakla mukabele eder. 
Her günkü randevularım hatırlat
mak, ona göre kıyafetini hazırla-

atak Kâmuran hanıma düşer. Sar-
perin eve dönüp, meydana çıkarıl
mış smokini görünce "Bir yere mi 
gidiyoruz" diye sorduğu çoktur. 

Selim bey esinin anlattığına ve 
gösterdiği resimlere göre sportmen 
bir insan. Gençliğinde eskrim, at le
tizm yapmış, ata binmiş. Şimdi yal
nız av Merakı kalmış. 

Amerikada iken en büyttk zevki 
dostu Trygve Lee gibi diğer av me
raklılarıyla, buseni beslenmiş sulun 
avına çıkmakmış. Müziğe de ayni 
derecede düşkün. Çek hassas bir ku
lağı var. 

Dışardaki durgun haline maka
bil ailesi içinde çok neşeli, şakacı 
bir insan olduğuna söylüyorlar. 
Zaten yakınlarının ima ettiğine g ö 
re bekârken km kardeşleri, evlen
dikten sonra da eşi ve kızları tara
fından bir hayli şımartılmış. 

Selim Sarper siyasete atılacak 
mı? Eşinden bunu da öğrenmek is
tiyorum. Bayan Sarper siyasete hiç 
taraftar değil. Bir kere dedikoduyu, 
şahıslarla uğraşmayı eşi gibi o da 
hiç sevmiyor. Sonra resmi yerler ve 
resmi vasıtalar içinde kendisini ra
hatsız hissettiğini saklamıyor. Her 
halinden tertipli, meraklı bir insan 
olduğu anlaşılan Kâmuran hanım 
Hariciye Köşkünde bütün hususi e ş 
yaları topta, adeta iğreti oturuyor. 
Herhangi bir yere giderken, resmi 
otomobili kullanmağa çekiniyor. 
Meselâ geçenlerde bir Elçiliğe dâ-
vetliymiş. Taksiyle gitmiş. Döner
ken yağmur başlamasın mı? Elçi
nin kanımı tutturmuş "Sizi bizim 
araba götürsün" diye. Bayan Sar-
per konu dâ kendisine yedirememiş 
ve "Çok severim" bahanesiyle yağ
murun altında bir taksi aramağa 
çıkmış. Resmi davet lere Bakan ara
basıyla gitmesinin tabii bir şey ol
duğunu söyleyince Bayan Sarper 
gülerek ve haklı olarak: 

"— Ama beni arabada gören, 
nereye gittiğimi nasıl anlasın" di
yor. 

Gülüşüyoruz ve ben Kamuran 
hanıma senelerdir gördüğüm bir 
hâdiseyi, eşinin artık siyasetin için
de bölündüğünü ve oradan kimsenin 
kolay kolay ayrılamadığını hatırla
tıyorum. 

Özden T O K E R 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 
Doğu - Batı 

u yılın başında iktidara geldiği za
man Başkan Kennedy'nin dış si

yaset bahsinde ilk "işaret - söz"lerin-
den biri de zirve toplantılarına dair 
olmuştu. Amerika Birleşik. Devletle
rinin genç ve dinamik Başkanı, dev
let ve hükümet başkanları arasında 
tertiplenecek konuşmaların pek o de
rece sadre şifa verecek şeyler olma
dığım, müzakerenin normal diploma
tik yollardan yapılmasını tercih etti
ğini ve en azdan Dışişleri Bakanları 
kademesinde bazı anlaşmalara varıl
dıktan sonra "Büyükler"in masa ba
ğına çağrılabileceklerini belirtiyordu. 

Sonradan daha evvel bu sütun
larda teferruatı verilen olaylar neti
cesi- bu karar değişti. Evelâ müte
reddit ve belirsiz, fakat gittikçe da
lla belirli teşebbüs ve açıklamalarla 
"Viyana randevusu" hazırlandı. İki 
büyük "K" nın 3 Haziranda, 955 de 
tarafsızlığını ilân ettiğinden beri Do-
ğu ve Batı blokları arasında bir tam
pon devlet rolünü az çok başarıyla 
oynamakta olan Avusturyanın baş
kentinde, klasik diplomasi devrinin 
konferanslar şehrinde buluşmaları 
kararlaştırıldı. 

Başkan Kennedy'nin zirve konfe
ransı için şart koştuğu "bazı anlaş
malar" bu arada tahakkuk etmiş mi
dir? Bayır. Hattâ, tersine, bu arada 
yeni anlaşmazlıklar zuhur etmiş ve
ya mevcut ihtilâflar alevlenmiştir. 
Küba fiyaskosu, Laos çıkmazı, feza 
yarısında uğranılan, belki muvakkat 
fakat göze görünür yenilgi dolayı
sıyla silâhlanma yarışının yeni bir 
ışık altında görünmeye başlaması ve 
buna mukabil silâhsızlanma teşeb
büslerinde bir çıkmaza girildiğini 
gösteren belirtiler umumi durumun 
kötüye gittiğini açıkça göstermiştir. 

Demek oluyor ki, zirve konferansı 
için bidayette ileri sürülen mahdut 
anlaşmalar şartı ortadan kalkmış ve 
şümullü ihtilâflar halini almak tehli
kesini gösteren durumlar iki "K" bu
luşmasının âmili haline girmiştir. 

Kennedy Pariste 
Zirveye doğru 

ş bu raddeye gelince, zirve toplantı
sının hedefi de hakiki niyetleri an

lamak seklinde ifade edilmeye baş
landı. Başkan Kennedy, Sovyet Rus
ya Başbakanıyla görüşmekten mak
sadının müzakere ve anlaşma değil, 
tanışmak ve sesini duyurmak oldu
ğunu söyledi. 

Bir bakıma bu randevuda Başkan 
Kennedy'nin durumu hem zayıf, hem 
de kuvvetlidir. Zayıftır, çünkü orta
da Küba, Laos, silâhlanma vesaire 
gibi kayıplar veya kayıp başlangıç
ları vardır. Kuvvetlidir, çünkü Ken-
nedy muhatabım, Batılı partönerleri-
nin delâletile de olsa, az çok tanımak
tadır. Buna mukabil Krutçef genç 
Başkanın mizac ve cesareti üzerinde 
daha ancak ilk yoklamaları yapmak 
fırsatını bulacaktır. Kennedy'nin Vi
yana randevusu için memleketinden 
ayrılırken verdiği beyanatta hiç bir 
tâvizde bulunmıyacağım sertçe söy
lemesi, buna mukabil Krutçefin yine 
Viyana yolunda uğradığı Bratisla-
vada perşembe günü yaptığı konuş
mada yuvarlak sözlerle iktifa etme
si, karşılıklı durumlardaki farkın ifa
desidir. 

Bunun diğer bir ifadesi de iki ta
rafın buluşmadan evvelki faaliyetle
ridir. Kennedy Viyanaya gitmeden 
evvel başlıca iki büyük müttefiki ile 

26 

başbaşa görüşmüştür. İngiltere Baş
bakanının Nisanda Waahington'u zi
yareti, Başkan Kennedy'nin Viyanaya 
giderken Parise uğrayarak Fransa 
Cumhurbaşkanı General De Gaulle 
i1e üç gün konuşması ve nihayet NA
TO merkez ve karargâhını ziyaret 
etmesi, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanının Viyanaya "mücehhez" 
gitmekte bir mahzur görmediğini, 
buna mukabil Krutçefin Bratislavada 
komünist memleketler liderleriyle bir 
toplantı yapacağı hakkındaki haber
lerin komünist blokça derhal yalan
lanması ise Sovyet Başbakanının, za
hiren de olsa, ölçülü davranmak ve 
muhatabı olacak taze siyaset adamı
nı idare eder gibi bir tavır takınmak 
istediğini göstermektedir. Şu var ki. 
Başkan Kennedy'nin başlıca iki par-
töneri olan Mac Millan ile De Gaul-
le'ün Başkana büyük meselelerde ay-
nı istikamette telkinde bulunmuş ol
dukları söylenemez. Öte yandan Krut-
çefin takma sükût ve sükûneti ardın-
dan yükselen sesler vardır. Viyana 
mülâkatinden birkaç gün evvel Prav-
danın verdiği parola ile komünist 
memleketler liderleri Kennedy - Krut 
çef görüşmelerinde Almanya mesele
sinin, özel olarak Berlin statüsünün 
halledilmesini beklediklerini haykır
maya başlamışlardır. Bu ise, Krut-
celin Berlin meselesini yeniden bir 

Paris yoluyla Viyana 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 
buhran halinde tazeleyeceği intibaını 
uyandırmıştır. Bu intibaın süratli ze
min kazanması karşısında Başkan 
Kennedy'nin Pariste General De Ga-
ulle ile yaptığı görüşmede ilk olarak 
Berlin meselesinde ele alındığı ve bu
nun üzerinde iki Başkanın 25 dakika 
gibi kısa bir zamanda, bir nevi "yıl
dırım - anlaşması"na vardıkları bil-
dirilmiştir. Anlaşma sudur: Batı 
Berlindeki meşru hâklar her çareye; 
gerekirse kuvvete başvurularak ko
runacaktır !.. 

Kararın kesinlik derecesini haber 
verirken mizah duygularından sıyrı-
lamıyan bir takım muzip gazeteciler, 
aynı gün Parisin kenar mahallelerin
den Clamart'da vuku bulan toprak 
kayması felâketini, evlerin ufalana
rak adeta yere battıkları kazayı da 
bu karara bağladılar. Ne imiş? Biri 
bir beyzbol takımı kaptanı kadar çe-
vik, diğeri eski ve şanlı bir kaleci gi
bi heybetli iki Başkan "Berlin terke-
dilmeyecektir" derken ayaklarını ye
re öylesine hızlı vurmuşlar ki... 

Meseleleri çok bir müttefik 

aşkan Kennedy'nin Krutçef ile mü
lakat kararından sonra, General 

De Gaulle ile görüşmesi bahis konu
su oldu. Fransa, meseleleri çok bir 
ortaktı. Viyana mülâkati hazırlıkla
rını kısık gözlerle takip ediyordu. 
Ama daha çok. Fransanın Bati bir
liği içinde meseleleri vardı. Evvelâ 
General De Gaulle, NATO içinde bir 
drektuvar istiyordu. Bu oldukça eski 
bir hikâyedir. "Büyük Fransa" diğer 
Büyüklerle NATO içinde nazım rol 
oynamak arzusundadır. Atom silahla
rının bulundurulması ve kullanılması 
da buna göre ayar edilmelidir. Son
ra Fransanın Büyük Çölde yaptığı 
atom denemeleri meselesi vardır. 
Nükleer denemeleri durdurma kon
feransında Sovyet delegesi kesip at
mıştır: Bu denemeler durdurulmazsa, 
Sovyetler de bu alanda kendilerini ye
niden serbest sayacaklardır!.. 

Atom denemeleri durdurulabilir, 
bu konuda bir anlaşmaya varılabilir 
mi? Malûm değil. Fakat bu konuş
maların silâhsızlanmada ilk safhayı 
teşkil ettiğinde şüphe yoktur. Eğeı 
silâhlanma devam edecekse çok sı
cak havalarda eşyanın kendiliğinden 
ateş-, alıvermesi gibi, ileri bir silâh 
lanmanın da er geç harbe müncer ola 
cağı düşünülebilir. Fransanın bu si-
lâhlanmaya ve bu muhtemel harbe 
hizmet ve iştiraki ne olacaktır? Me 
sala Berlin meselesinde bir Müdaha
le lâzım gelse, kuvvetlerinin yüzde 
doksanı Cazayirde bulunan Fransa ne 
yapabilecektir ? O Cezayir ki, daha ge-
çenlerde Parise karşı isyan eden ge
nerallerden ikisi orada elan hali fi
rardadır ve bugün Evlan konferan-

sında, Fransanın atom denemeleri 
yaptığı Büyük Çölün kime ait oldu
ğu meselesi münakaşa edilmektedir. 

Ya, geri kalmış memleketlere yar
dım? Ya, hür dünyanın bir bütün 
olarak savunmam? Fransa 1954 den 
itibaren Hindiçini yükünden kurtul
muş, buna mukabil Amerika için bir 
Güney Doğu Asya dâvası başlamış-
tır. Bunun yanısıra, Sovyet nüfuzu
na apaçık bulunan ve Fransanın ha
la ucundan tutmaya korktuğu bir 
Afrika meselesi vardır. 

Başkan Kehnedy, Viyana mülâka-
tinden evvel Parise uğramakla, At-
lantikin bu yanındaki meselelerin bir 
kısmını yakından görmek bakımın
dan, iyi eitmiştir. Asıl Viyana bulus-
masına gelince, orada meselelerin ta
mamını görecektik. Bu meseleler ise, 
yer altında yapılan ve zelzelelere 
benzediklerinden teşhisi her zaman 
kaabil olmayan atom infilâklerinden, 
yer üstündeki insanların ne yiyeceği, 
nasıl yaşıyacağı ve hükümetlerini 
nasıl seçeceği meselesinden, fezadan 
neler umulacağı ve nelerden korku
lacağı suallerine kadar blr "Cos-
mos" bilançosu olacaktır. 

Dominik 
Bir diktatörün ölümü 

irleşik Amerika-Dışişleri Bakanı 
Dean Rusk, Pariste General De 

Gaulle ile konuşan Başkan Ken-
nedy'ye iltihak etmek üzere uçağa 
binmeye - hazırlanırken, kendisine, 
Dominik Cumhuriyeti diktatörü Ge
neral Rafael Leonidas Trujillo Y Mo-
llna'nın katledildiği haber verildi. 
Rusk bu haber üzerine hareketini te
hir ett. Durumu takip edecekti. Çün
kü Dominik Cumhuriyeti Amerika 
kıtasının karnına barınmış gibi olan 
Karalp adalarından Kübaya en yakın 
Haiti adarında kâin bîr memlekettir 
ve başkenti de, öldürülen adamın adı
nı taşımaktadır: Cludad Trujillo. 

Aslında bu başkent, Avrupalıların 
Amerika kıtasında yerli halkı en sis
temli şekilde yok ederek kurdukları, 
büyük sermaye yatırıp üniversite ve 
kiliselerle donattıkları ve San Domin 
go adım verdikleri ilk şehirdir. Bu şe-
hir 1930 da bir kasırga neticesi yerle» 
bir olunca, Trujjilio onu yeniden in
şa etmiş ve kendi adini vermiştir: 
Kimdir bu Trujillo? 1916'da Batılı-
ların mali ve iktisadî menfaatlerini 
korumak içtir adaya çıkarma yapan 
Amerikan askerlerinin gönüllü kıla
vuzu!., 

Bu şerefli, işten hareketle Trujil-
lo polise intisap etmiş ve göz karar
tım bir süratle yükselerek 1928 do 
general olmuş, 1930 da ise Başkan se
çilmiştir. Bu zenaatı da iki devre de
vam edecek ve Trujillo sonunda 
memleketini, insan haklarının barına
ğı olan Birleşmiş Milletlerde temsil 
etmek gibi lâfzi bir unvanla yetine
cektir. Ama artık Dominikin yegâ
ne hakimi odur. Meclisler ve Baş
kanlar onur kuklasıdır. Şeker fab
rikaları, plantasyonlar, madenler o-
nundur. Ordu ve polis onun emrinde
dir. Siyasi temayülü, yakın ve uzak 
diktatörleri desteklemek ve himaye 
etmek, komşu demokrasilerde komp
lolar tertiplimek ve bir yandan da 
sağ ve sol müfrit rejimlere aleyh
tar görünmektir. Bu hayırhah tutu
muna rağmen herkesle, hattâ Ameri
ka Birleşik Devletleriyle kötü kişi 
olmuş ve geçen yıl Amerikalılarara-
sı teşkilâtta Küba ili Birleşik Ame
rikanın reyleri Dominik aleyhinde 
birleşmiştir! Oğlu Hector'un Zsa 
Zsa Gabor ve Kim Novak ile macera
ları ve bu aktrislere yedirdiği servet-
lerin rezaleti meşhurdur. 

Bu kadar karışık ve kirli bir mev
cudiyetin mirası nasıl paylaşılacak Ve 
Karaiplerde rüzgâr ne yönden ese
cektir? Bu, Dean Rusk'un Parise ha
reketini tehir etmesini haklı göstere
cek bir suâldir. 
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K A D I N 

İstanbul 

ünseli Aru, renk renk krepon kâ
ğıtlarını yanyana getirdi, sonra 

kompozisyonunu lâmbanın üstüne 
tuttu. Renkler ve malzeme tamamiy-
le değişmiş, âdeta sihirli bir hal al
mıştı. 

"— Nasıl, çocuklar?" diye sordu. 
Çocuklar hep birden başlarını kal

dırdılar Ve öğretmenlerine baktılar. 
Hakikaten beğenmişlerdi. 

Günseli Aru fırsattan istifade, he
men dersine başladı: 

"— Görüyorsunuz, ışık herşeyi 
değiştiriyor. Bir abajur yaparken 
bunu hiçbir zaman unutmayınız. Am
pul ışığı, hazırlamış olduğunuz ku
maş veya kâğıdı tamamiyle değişti
rebilir. Onu dâima bu ışık üstünde 
kontrol ediniz.'' 

Çocuklar tekrar başlarını önleri
ne iğdiler ve çalışmalarına koyuldu
lar. Bunlar sık, güzel hanımlardı. Ki
misi ormanlardan topladıkları kök
leri törpülüyor veya cilalıyordu, ki
misi de ipleri gererek, kâğıtları kar
tona yapıştırarak güzel abajurlar 
meydana getiriyordu. Sıcak bir gün
dü ve hanımlar kan-ter içinde kal
mışlardı. 27 Mayısta Sergi Sarayında 
açılacak olan sergiye iş yetiştirmeğe 
gayret ediyorlardı. 

Günseli Aru Türk Rekreasyon 
Cemiyetinin Dekoratif Aydınlatma 
bölümünün öğretmenidir. Kendisi 
Akademinin, Türk Tezyinatı ve Se
ramik kısmını bitirmiştir, fakat se
nelerden beri bu sanatını daha ziya
da abajur yapmaya hasretmiş ve gü
zel sanatlarla küçük sanatları bir
leştirerek güzel sanatı pratik sahada 
kullanmak yoluna gitmiştir. ' Türk 
Rekreasyon Cemiyetinin Beyoğlu 
Abdullah sokaktaki 2 numaralı kü
çük atölyesinde hem öğretmenlik 
yapmaktadır, hem öğrencilik... Çün
kü, aynı zamanda cemiyetin tahta 
skülptürü dersinde Lerzan Bengisu-
dan tahtayı oyup konuşturmasını öğ
rendiği için, bu ona çok daha cazip 
ve güzel abajurlar yapmak imkânım 
vermiştir. 
Aydınlatmanın önemi 

ugünkü dekorasyonda aydınlatma 
çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Işık, iyi ışık yorgunluğu giderir, en 
küçük odalara bile bir ferahlık verir. 
İyi ışıkla büyük bir odada köşeler 
meydana getirmek, hepsine ayrı bir 
hava vermek te mümkündür. Işık ay
nı zamanda dikkat nazarlarımızı bir 
noktaya toplar ve böylece ışıkla oy-
nıyarak dekorasyon sanatına büyük 
imkânlar verilir. Her ev kadınının 
aydınlatrna hakkında bilgisi olmalı-

dır. Çocuğun veya evin erkeğinin ça
lışma köşesi, misafirin rahat edebile
ceği köşe, yemek masası, istirahat 
yeri, yatak odası, eğlenilecek bir yer, 
birbirinden tamamiyle değişik şekil
de. aydınlatılmalıdır. Meselâ misafir
lerle oturup rahatça, sohbet edilecek 
bir köşe, çok ışıklandırılmış olmalı
dır. Buna mukabil, çok ışıklandırıl
mış bir yerde eğlence tertip etmek 
hatalı olur. Renklerin ruh üzerindeki 
tesirini de aydınlatmada nazarı iti
bara almak şarttır. Günseli Arunun 
evinde saksıların bulunduğu bir yeşil 
köşe vardır ve bir zamanlar bu yap
raklar arasına güzel bir kırmızı aba
jur yerleştirmiştir.! Fakat çok geç
meden görmüştür ki misafirleri, gel
diklerinden kısa bir zaman sonra â-

tice verir. San ve turuncu, sıcak 
renklerdir Bu renklerle yapılan ay
dınlatma kolaylıkla başarı sağlar. 
Yeşil soğuk renktir, ama kompozis-, 
yon olarak sıcak renklerle çok kul
lanılır. Abajur sanatında asıl dikkat 
edilecek nokta, ışığı, kıymetlendir
mek istediğimiz köşeye vermektir. 
Meselâ tavan ışıklarında lâmbayı il
lâki odanın ortasından indirmek çok 
hatalıdır. Odada oturduğumuz bir 
köşeyi, göstermek istediğimiz her
hangi bir köşeyi doğrudan doğruya 
aydınlatmak, odaya çok daha cazip, 
çok daha özel bir hava verir ve şah
siyetimizi göstermemize yardım e-
der. Işık tavandan da gelse, duvardan 
da gelse, masalardan da gelse, dâima 
ihtiyacını hissettiğimiz yerde olma
lıdır. Böyle yaparsak, aydınlatma 
yalnız bir zaruret olmaktan çıkar, 
aynı zamanda odayı ve evi süsler, on-

Günseli Aru öğrencisiyle beraber 
Aydınlatma öğretmeni 

deta gevşemekte ve gözleri kapan
maktadır. Bu rehavetin sebebinin, 
yeşilin arasından sızan kırmızı ışık 
olduğunu anlar anlamaz derhal aba
juru değiştirmiş ve ziyaretçilerini u-
yuklamaktan kurtarmıştır. 

Işıkta soğuk renklerden ziyade sı
cak renkler tercih edilmelidir. Sıcak 
renklerin ışığı dâima çok daha sıcak 
olmaktadır. Fakat soğuk renkler de 
kompozisyon olarak sıcak renklerin 
arasında kullanılabilir ve çok iyi ne-

ları olduklarından daha güzel, daha 
sıcak, daha cazip gösterir. Tavandan 
inen ışık ta diğer ışıklar gibi odanın 
bir köşesinden inebilir, ortada olmak 
mecburiyeti yoktur. 
Ucuzun değerlendirilmesi 

ekoratif aydınlatma en basit mal-
zemeyi kıymetlendirebilir. Buluş, 

burada kıymet kadar, hattâ kıymet
ten daha önemlidir. Güzel işlenmiş 
bir tahta, çok emek verilmiş bir se
ramik, kıymetli herhangi birşey, bir 
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aile hatırası, antika bir abajurun a-
yağı olabilir, ama aynı ayağı değişik 
bir gişe, hattâ fare kapanıyla da yap
mak mümkündür. Günseli Arunun 
bir öğrencisi Selma Arıpek, Anado-
luda kullanılan bir tip fare kapanıy-
la çok güzel bir abajur meydana ge
tirmiştir. Abajurun üst kısımları için 
de çevreden, kıymetli el islerinden 
tutun da krepon kâğıdına, plâstiğe, 
çuvala kadar herşey kullanılır. Yeni 
cereyan daha ziyade kıymetsiz mal
zemenin kıymetlendirilmesi prensi
bi üzerinedir ve buluş, kıymetten da
ha çok mana ifade etmektedir. 

Günseli Arunun öğrencileri henüz 
atölyeyi boşaltıyorlardı ki, içeriye 
başka hanımlar girmeye başladılar. 
Ellerinde büyük çerçeveler vardı. 
Bunlar, Türk Rekreasyon Cemiyeti
nin resim' kolu öğrencileriydiler. Ser
giye koyacakları resimleri, son defa, 
öğretmenleri Ercüment Kalmuka 
göstermek istiyorlardı. 

Moda 
Emprimeye dönüş 

u sene emprime yaz gardropların-
da gene çok önemli bir yer işgal 

etmektedir. Emprimenin iyi tarafı, 
birçok fırsatlarda giyilebilmesidir. 
Münasip bir biçim seçildiği takdirde 
bir emprime elbise, en sıkışık bir an
da can kurtaran gibi yetişir. Öyle 
yerler vardır ki çok giyimli gitmek 
istemezsiniz, spor da : gidemezsiniz. 
İşte böylesi hallerde rahatça, gardro-
bunuzdaki emprimeye müracaat ede
bilirsiniz. Emprime ile şehre öğle ye-
meğine inilebilir, emprime ile düğüne 
de gidilebilir. Emprime küçük bir 
şapka ile ciddi bir merasimde de pek 
âlâ yerindedir, arkadaş ziyaretinde 
de tuhaf kaçmaz. Bu senenin empri-
meleri daha ziyade koyu renklidir. 
Fakat çok muazzam çiçekli emprime 
seçmemek . gerekir. Çünkü, çok bü
yük desenli ve koyu renkli emprime
ler ekseri fazla ağır ve giyimli olur.. 
Çok küçük desenliler de bazen hafif 
kaçabilir. Fazla iddiası olmıyan, mü
balâğasız ve ikisi ortası bir emprime 
seçmek muhakkak ki çok daha el
verişli olacaktır. Modern desenli 
emprimeler, resim sanatının yenilik
leriyle meydana getirilmiş çok* deği
şik emprimeler de bu senenin empri
me modasına yepyeni bir hava ver
mektedir. Zaten çiçekli emprimelerin 
de fırçalanmış, fotoğraf olmaktan, çı
kıp sanat olmaya doğru gitmiş bir 
hali vardır. 

Emprimelerin biçimleri gayet sa
dedir. Yakasız, düşük belli, yumuşak 
hatlı birçok emprime elbise gevşek 
kuşaklarla bağlanmaktadır. Fiyonk-
lu yakalı dümdüz emprime tayyörler 
de çok modadır. 

Kadın Gözüyle 

merikan okuma sistemi yalnız memleketimizde değ il, bugün bütün 
dünyada bir tartışma konusudur. İttifakla varılan netice sudur ki 

Amerikada lise tahsili mesela bir Fransız veya Alman lise tahsiline kı-
yasen çok zayıftır. Hatta isim yapmış belirli büyük üniversiteler hariç, 
Amerikada yüksek tahsil de diğerlerine nispetle zayıftır. Fakat gene it
tifakla kabul edilen birşey, Amerikalının hayatta ve herhangi bir işte 
diğer milletlere mensup kimselerden çok daha fazla başarı sağlıyabildli 
ğidir. Meslek bakımından da bu böyledir: Bir Amerikalı doktor veya mü
hendis memleketlerinde çok zor bir tahsil sistemi tatbik etmekle övü
nen kimseler tarafından yetiştirilen doktor veya mühendisten hiçbir şe
kilde daha aşağı değildir ve bazan bunun aksini söylemek te pek âla 
mümkündür. Madem ki netice budur, acaba illâ ki zor tedrisat, illâ ki 
kafa patlatıcı bir okuma sistemi şart mıdır? Bu suale elbette ki cevap 
verebilecek mevkide değilim ve henüz Amerika dahi kendi sisteminin 
bugün en iyi sisten olduğuna dâir tam bir fikir sahibi değildir ve bu 
konu Amerikada, birçok konular gibi, ilgililer tarafından enine boyuna 
tartışılmaktadır. Muhtelif iş ve mesleklerde haşarı sağlıyacak cemiyete 
faydalı kimseler yetiştirecek bir tahsil sisteminin tartışmaları yapua-
dursun, bir nokta var ki üzerinde durmadan geçemiyeceğim: Amerika
da tahsil zevkli birşeydir. Amerikada okul, İlkokulundan kolej denilen 
üniversitesine kadar okul, o biraz ürkütücü ve çok ciddi çehresini kay
betmiştir. Çocuklar seve seve ve sevine sevine okula giderler, onu ko
laylıkla bitirir, aynı zevkle çalışma hayatına atılırlar. Kimse onları cid
di şeylerle meşgul olmaktan ürkütmemiştir. Amerikada okulların açılı
şı, yeni bir tedrisat yılı başlıbaşına bir bayram gibidir. Şehir merkezle
rinde ve civarda on onbeş katlı muazzam mağazalardan tutun da, bun
ların tek katlı şubelerine, küçük dükkânlara kadar her yer bu okul ha
zırlığı içkidedir. Her aile okula göndereceği çocuğu için, tabii bütçesine 
göre, bir yeni gardrop yapacaktır. Bu annenin süsünden veya babanın 
iyi giyinme merakından çok daha önemli birşey, âdeta ir mecburiyet
tir. Amerikada çocuklar, birkaç katolik okulu hariç, üniforma giyinmez
ler ve çanta taşımazlar. Okula giderken süslenir, jüponlarını giyer ve 
hattâ ancak o cemiyette hoş görülebilecek bir zihniyetle, boyanırlar. 

Bana öyle geliyor ki Amerikan okullarında başarıyı sağlayan kolay 
bir okuma sisteminden ziyade, işte bu psikolojik tutumdur. Severek yap
tığımız şeyleri muhakkak ki daha büyük bir kolaylıkla yaparız. iki sene 
Amerikada kaldım ve sık sık okullara gidip geldim. Çünkü birisi ilkoku
la, birisi liseye devam eden iki çocuğum vardır. Bir yabancı olarak Ame
rikan öğretmenlerinin, ama istisnasız hepsinin, çocuklarıma gösterdik
leri ilgiye hayran kaldım ve bu ilginin doğurduğu fevkalâde neticeye de 
hâlâ şaşarım. Kızım Türkiyeden ayrıldığı zaman ilkokulun ikinci sınıfı
nı bitirmişti, tek kelime ingilizce bilmiyordu ve Amerikada okula git
mekten son derece korkuyordu. Onun hesabına biz de telâş ediyorduk. 
Tamamiyle yabancı bir muhitte, temamiyle değişik âdetlere intibak et
mek ve tek kelime lisan bilmeden bunu yapmak elbette ki kolay birşey 
değildi. Fakat okula ilk adım attığımız anda bu endişelerimiz yok olu
verdi. Müdür durumu öğrenir öğrenmez derhal çocukla bir arkadaş gibi 
ilgilenmeye bağladı. Ona kalem kâğıt verdi, resim yapacağını söyliyerek 
birinci sınıfa koydu. Fakat iki ay içinde çocuğun üçüncü sınıfa yüksele
ceğini ve hiçbir sıkıntı çekmiyeceğini de bize vâdediyordu. Ertesi gün 
baktım çocuk sevinerek okula gidiyordu. Onbeş gün yalnız resim yaptı. 
Tek tuk kelime öğrenmişti. Bir ay sonra beni okula davet ettiler: Çocu
ğun ikinci sınıfa geçebilecek durumda olduğunu söylediler. Yirmi gün 
sonra da üçüncü sınıfa geçti ve imlâdan olsun, okumadan olsun en iyi 
notları aldı. O okulda on tane kadar lisan bilmeyen yabancı çocuk vardı, 
hepsi de aynı şekilde intibak etmişlerdi. Ben, en önemli faktörün, çocuk
lara ilk andan itibaren aşılanan güven hissi olduğuna inanıyorum. 
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S A N A T 

oğu Anadoluda geniş bir konser 
turnesine çıkmış olan Cumhur

başkanlığı Senfoni Orkestrası, İs
tanbul Sanat Festivallerine katıldık
tan ve Edirne, İzmit, Gölcükte de 
konserler verdikten sonra turnesini 
tamamladı. 

Bu konser turnesinin geniş halk 
yığınlarından gördüğü, çoklarını ger
çekten şaşırtan büyük ilgi, turneye 
katılan orkestra üyelerinin bütün 
yorgunluğunu aldı götürdü ama, ö-
nemli bir meseleyi de bir kere daha 
gözler önüne sermiş oldu. Bu mesele, 
yüzyılların ihmaline uğramış Ana-
dolu insanının, hiç veya pek az te
masa gelebildiği Patı müziğini bile, 
nasıl büyük bir anlayışla değerlen-
direbildiğini ve sanatın türlüsüne na
sıl doyulmaz bir açlık duyduğunu 
göstermesidir. Müziği de, resmi de, 
şiiri de,tiyatroyu da Anadolu insa
nının ayağına götürmenin çoktan za
manı geldiğini bu turne bir kere da
ha gösterdi. Büyük şehirlerin sınırlı 
dinleyici ve seyircileriyle yetinip, her 
işin bittiğini sanmanın ne kadar bü
yük bir yanılma olduğu gerçeği de, 
bir kere daha, gene bu konserler sı
rasında ortaya çıkmış oldu. Yol, fab
rika, baraj, traktör, okul, otomobil.. 
Evet bunların hepsi bu memlekete 
lazım. Ama bütün bu lazımların ya-
nısıra, en azından onlar kadar "lâ-
zım" olan bir §ey daha var: Anado
lu insanının sanat susuzluğunu gider
mek! Yâni, tezelden, daha fazla va
kit kaybetmeksizin, bütün yurt ça
pında bir sanat ve kültür seferberli
ğine girişmek! Ama bu büyük gerçe
ği nasıl anlatıp yürürlüğe koyabil
meli? 

Orkestranın programına dahil ol-
mıyan filerin ısrarlı çağrıları, uğranı
lan yerlerde verilen konserler gös
teriler, dinleyici bulamamanın endi
şesini bir hamlede silip süpüren gö
rülmemiş ilgi, bu sanat açlığını ya
kından bilmiyenler için şaşırtıcı oldu
ğu kadar büyüleyici bir etki de yap
tı 

Konserlerin büyük özelliklerinden 

Haftaya çıkıyor 
HOPDEDİK 

Şinasi Nahit Berker 

biri de, bu turneye iki değerli solistin 
katılmasıdır. Geçen yıl Suna Kanın 
katıldığı bu konserlere bu yıl Ayla 
Erduranla Gönül Gökdoğan katıl
mışlardır. Ayla Erduran Stradivarius 
kemanıyla gitmiştir. Kemanın değe
riyle icracının değeri tam bir denge 
halindedir. Geçen ay Ankarada ver
diği ilk konseriyle büyük ilgi toplıyan 
genç sanatçı Gönül Gökdoğan orkest
rayla bir ilgisi olmamasına ve hâlen 
Parla Konservatuvarının son sınıf 
öğrencisi bulunmasına rağmen kendi 
isteğiyle bu turneye katılmıştır. ' 

Ayla Erduranla Gönül Gökdoğa-
nın Bach'ın "İki Keman Konçertosu''-
nu büyük bir başarıyla çalmaları baş
lı başına bir olaydır. Dinliyenlerin bu 
iki genç ve değerli sanatçıya göster
dikleri sevgi gösterisiyse, gerçekten 
göz yaşartıcı bir manzara yaratmış
tır. Yalnız sanatlarında değil, ülkese-
verlikte de önde olduklarını ispat e-
den Sunalar, Aylalar, Gönüller Doğu 
Anadoluyu ısıtmışlardır. 

Açık oturumlar 

anatsevenler Klübünde iki açık o-
turum yapıldı, Bunlann ikisi de 

tiyatroyla ilgiliydi. Biri Şahap Sıtkı-
nın Oda Tiyatrosunda oynanan "Ayrı 
Dünyalar" oyunu, öbürü İlhan Ta-
rusun Küçük Tiyatroda oynanan 
"Suavi Efendi" oyunu üzerineydi. 
"Ayrı Dünyalar"la ilgili açık otu
rum biraz daha gürültülü, gergin, si
nirli bir hava içinde geçti. "Suavi E-
fendi" açık oturumu ise, çok seviye
li, sakin, ama herkesin bütün düşün-
celerini rahatça söylemesine müsait 
bir, hava içinde cereyan etti. 

Her iki oturumda da genel olarak 
İki yerli oyunun doyurusu olmadığı 
üzerinde duruldu. 

Yeni yayınlar 

nkarada yeni kurulan "Dün-Bugün 
Yayınevi, bir süreden beri, Tan-

zimattan bu yana Türk Klâsiklerini 
yayınlamaktaydı. Bu suretle geçmişle 
kopmak üzere olan bağların yeniden 
sıklaşmasına hizmet edilmek isteni
yordu. Bu kere aynı yayınevi, yayın 
alanını daha da genişletmiş ve yalnız 
"dün'ün eserlerini değil, "bugün"ün 
eserlerini do yayınlamağa karar ver-
mistir. Bugünün yazarları serisinden 
ilk olarak, bu ay içinde, Salah Birselin 
"Dört Köşeli Üçgen" adlı romanı çı
kacaktır. Bundan sonra sırasıyla Fa
kir Baykurtun, M. Sunullah Arısoyun, 
Necati Cumalının hikâye kitapları ya
yınlanacaktır. Yayınevi ayrıca yeni 
Türk şiirini başlangıcından bugüne 
bol örnekler ve geniş incelemeyle oku-

yuculara tanıtacaktır. Yeni Türk şiiri-
nin bir çeşit tarihi olabilecek nitelikte 
bir antolojinin hazırlanması işini de, 
dört kişilik bir heyete vermiş bulun
maktadır. 

Varlık Yayınevi bu aybaşında dört 
kitap yayınladı: John Steinbeck'in 
"Yukarı Mahalle"si, Ziya Gökalpin 
Türkçülüğün Esasları", Moliere"in 
"Cimri"si, Yücelin "Anadolu Masalla
rı". 

Ataç Armağanı 

eçen yıl verilemeyen Ataç Armağa
nı bu yıl verilmiştir.' Sabahattin 

Kudret Aksal, Necati Cumalı, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Macit Göktürk. 
Nusret Hızır, Oktay Rıfat ve Suut 
Kemal Yetkinden kurulu jüri, Saba
hattin Eyüboğlu, Hikmet Dizdaroğlu, 
Melih Cevdet Anday ve Tahsin Yüce-
lin aday oldukları bu armağanı 1960 
yılında yayınlanan deneme ve eleştir
me yazıları için Sabahattin Eyüboğlu-
na vermiştir Eyüboglu geçenlerde 
"Mavi ve Kara" adlı bir deneme kita
bı yayınlanmıştı. 

YASSIADA'DAN 

HATIRALAR 

Yazan : 

Yusuf ZiyaAdemhan 

Yakında çıkıyor. 

Erzurumda Bach 
Haberler 

D 

s 

A 

Gönül Gökdoğan 
Başarı yolunda 
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KİTAPLAR 

(Hazırlayan: Tahsin Yücel. Varlık 
yayınları, 821 Faydalı Kitaplar serisi 
14, İstanbul Ekin Basımevi, 1961, 300 
sayfa, 500 kuruş) 

arlık Yayınevinin Türk kültür ha
yatına yaptığı hizmetin büyüklü

ğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. 
Türkiyede sanat tarafı ağır basan 
bir kuşak varsa, bu ağır basışta baş
lıca rolü Varlık yayınevinin çeviri ve
ya yerli yayınları oynamıştır, denile
bilir. Bir zamanlar Varlık Dergisi, 
sırf dergi olarak da etrafında bir bü
yük ilgi çemberi yaratmıştı. Zaman
la, edebiyatımızdaki değişime uyarak 
tu çember zayıfladı, ama bu kere bu
nun yerini, Varlık yayınlarının etra
fında meydana gelen çember aldı. 
Sanatçı ruhu ile ticaret kafasını yan-
yana bağdaştırmakta üstat olan Ya
şar Nabi Nayır, yıllardır, kitap yayın
larını türlü güçlüklere karşı dayana
rak sürdürmektedir. Galiba bu yılın 
sonuna varmadan Varlık Yayınları
nın üzerindeki sıra numarası bini bu
lacak. Yâni başlıbaşına bir kitaplığı 
dolduracak kadar eser Varlık Yayın
lan arasında yer almış oluyor. Bu, 
söylenişi pek kolay ama, tatbikatı 
pek zor bir iştir. Bu bakımdan Ya
t a r Nabiyi, bugüne kadar sürdü-
re geldiği yayınları için -bunların ya
rısı, hattâ, yansından fazlası incir çe
kirdeğini doldurmaz eserler bile, ol
sa,- kutlamak gerekir. 

. Büyük Şairler ve Şiirleri adlı kitap, 
Varlık Yayınlarının 821. kitabı. Bu 
kitabın içinde dünyanın 50 büyük şai
rinin kısa fakat özlü hayat hikayele
riyle ikişer üçer şiirlerinin çevirisi 
yer almıştır. Tahsin Yücelin oldukça, 
titiz gayretiyle meydana getirilen bu 
eserde İsadan 70 yıl önce dünyaya 
gelmiş Vergilius'dan, 1953'de ölen 
Dylan Thomas'a kadar 50 şair sıra
lanmıştır. Kitabın adı pek iddialı ol
duğu için insan ister istemez bu ad 
altındaki kitapta yer alan elli şair a-
rasında meselâ Mevlâna gibi, meselâ 
Sadi gibi bazı Şark şairlerini de ara
maktan kendini alamıyor ama,, bun
lar maalesef kitaba girmemiştir. 
Sonra, büyük şairler ve şiirleri denin
ce, bu büyük şairlerin sayısı sâdece 
50 imiş veya kitaptaki 50 şair dün
ya edebiyatının gerçekten büyük bü
tün şairleri imiş gibi bir hava yara
tılıyor ki, bu da hatalıdır. Maamafih, 
Büyük Şairler ve Şiirleri adlı kitap, 
bilhassa bir takım şairlerin biyogra-
filerini merak edenler için, şöyle çam 
sakızı çoban armağanı kabilinden de 
olsa, şiirlerinden birseyler okumayı 

arzu edenler için son derece faydalı 
bir kitaptır. 

Vergillius, Dante, Petrarce, Vil-
lon, Ronsard, Shakespeare, Milton, 
La Fontaine, Alexander Pope, Goethe, 
Schiller, Andre Chenier, Byron, La-
martine, Shelley, Keats, Heine, Alf-
red ve Vigny. Puşkin, Victor Hugo, 
Gerard de Nerval, Edgar Allan Poe, 
Musset, Robert Browning, Whitman, 
Baudelaire, Şandor Petöfi, Emily 
Dickinson, Mallarme, Verlaine, Rim-
baud, Tagore, Yeats, Claudel,, Va-
lery, Robert Frost, Rilke, Carl Sand-
burg, Apollinaire, Jimenez, Supervil-
le, Ezra Pound, Sain-John Perse, T. 
S. Elliot, Jean Cocteau, Cummings, 
Paul Eluard, Lorca, Langston Hug-
bes, Dylan Thomas bu kitapta yer 
alan şairlerdir. Kitap tümü İle daha 
çok bir müracaat kitabıdır. Ama ede
biyat, bele şürseverler için mutlaka 
el altında bulundurulması, arada bir 
karıştırılması son derece faydalı bir 
müracaat kitabı. Tabii aynı şekilde, 
lise öğrencileri için de Büyük Şairler 
ve Şiirleri bir yardımcı kitap olabilir. 

Atatürkün Hayatındaki 
Kadınlar 

(Yazan: Altan Deliorman. Bur
han Yayınevi, İstanbul Ticaret Pos
tası Matbaası, 1961, 223 sayfa, 10 li
ra) 

tatürkün Hayatındaki Kadınlar 
adlı kitap, son yılların üzerinde 

en çok dikkati çeken, dedikodu top
layan kitabı olabilir. Kitabın doğru
dan doğruya Atatürkle işlgili bir sa
hadan, hele onun en az bilinen kadın 
dünyasından bahsetmesi gerçekten il-
gi çekici. Altan Deliorman, kitabı ha
zırlamak için oldukça gayret sarfet
miş. Epey de malzeme toplamış. Ne 
var ki, daha ziyade kitabın satışı art
sın diye esere bir roman havası ver
meye kalkışması, çalışmasını hemen 
hemen hiçe indirmiş. Bir defa Altan 
Deliorman son derece tatsız, hiç de 
sürükleyici olmayan, pek acemice bir 
dille bir takım hâdiseleri hikâye et
meye kalkmış. Bu, Atatürkün Haya
tındaki Kadınlar kitabım biraz ciddi 
bir tetkik mahsulü diye okumak iste
yenler üstünde ister istemez kötü bir 

hava yaratıyor. Yazara inanmaz olu
nuyor, veya hiç değilse yazarın söy
ledikleri ciddiye alınmıyor. Üstelik 
Altan Deliorman bir takım şahitler, 
belgeler göstermekte de bir tarih tet-
kikçisi gibi çalışmadığından, söyle
dikleri, yazdıkları çok kere kulaktan 
dolma imiş intibaını uyandırıyor. 

Atatürkün Hayatındaki Kadınlar 
kitabının adında da bir şanssızlık var. 
"Hayatındaki kadınlar" tabirinin mâ
nası nedir? Gayet sarih: Atatürke 
eş olmuş, sevgili olmuş, hiç değilse 
flört olmuş, kadınlar değil mi? Ha
yır! Altan Deliorman kitabında, "A-
tatürkün hayatındaki kadınlar" iba
resini bir başka mânada anlamış. 
Meselâ Atatürkün anası, kardeşi, ev
lâtlık olarak yanma aldığı iki yaşın
daki bir çocuk da Deliormana göre 
Atatürkün hayatındaki kadınlar ara
sındadır!.. 

Altan Deliorman kitabına yazdığı 
önsözde, "Atatürkün Hayatındaki 
Kadınlar adını taşıyan bu kitabı, ge
lecekteki tarihçinin ellerine devreder
ken, onu bir takım vesikalar ve kuru 
hatıralardan ibaret bir yığın halin
de toplamağa hiçbir kalem sahibinin 
gönlü razı olmazdı. Kitapta bir ro
man, havası sezilirse bu, yazarın gay-
reti ile meydana gelmiş zoraki bir 
hal değil, olayların renkli ve hareket
li oluşundan ileri gelen bir mecburi
yettir" diyor. Yersiz bir düşünce. Ta
rihe bırakılan bir vesika, ne kadar 
kuru ve sert çizgili olursa ilerde o 
kadar çok işe yarayacak demektir. 
Demek ki Deliorman bunun aksi ka
naattedir... 

Kitabın kötü ifadesine, kötü sıra
lanışına rağmen cazip bir tarafı ol
duğu muhakkak. Bir defa, Türkler 
için çok büyük bir insandan, Ata-
türkten bahsediyor. İkincisi Atatürk 
şimdiye kadar ne derece ululaştırı-
lırsa ululaştırılsın hep Şarklı bir ha
va içinde ululaştırılmış, hakkında 
şöyle ciddi tetkik ve inceleme mah
sulü, doğru dürüst sekiz-on eser ya
zılmamış, dolayısiyle memleketimiz
de iyice tanınmamış bir insandır. 
Türkler -şayet devrine yetişip yakı
nında bulunamadılarsa-, Atatürkü 
sâdece meydan nutku atanların, ga
zete sayfalarına mersiyeler döktü
renlerin anlattığı kadar tanırlar. De-
liormanın kitabı, bu bakımdan Türk
lere Atatürkü biraz daha iyi tanıma 
fırsatım vermektedir. Saniyen, Ata
türkün kadınlarla olan. münasebetleri 
Atatürk hakkında bilinenlerden ! da 
çok as olduğu için, Deliormanın kita
bı bu bakımdan da ilgi çekicidir. 

Deliormanın kitabına göre Ata
türkün hayatındaki kadınlar şöyle 
sıralanabilir: Zübeyde hanım, Müj-
gân adlı bir gençlik aşkı, Nadire va 
Hatice adlı iki gençlik aşkı daha, ge
ne Mustafa Kemalin talebeliği sıra-
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sında âşık olduğu, kaçırmaya kal-
kıştığı, adı bile belli olmayan bir 
rum kızı, adı bilindiği hakde tarihten 
bile saklanmak istenen bir pasa kuşa 
ile olan aşk macerası, İskenderiyede 
alakadar olduğu bir başka rum kızı, 
İskenderiye gazinolarından birinde 
çalışan Liza ve Tevhide adlı iki kadın 
ve Bulgraristanda ataşe iken gönül 
verdiği Mara Koçef adlı bir dilber. Tâ 
Harbiye talebeliğinden beri ilgilen-
diği bir İtalyan kadını Corinne, bir 
ara evlendirilmeye kalkışıldıgı Mısır 
Hidivi Abbas Hilmi Paşanın kızı, Sa-
ray tarafından mustafa Kemalle ev-
lendirilmek istenen Vahdettlnin yeğe
ni Münibe adında bir prenses, Müta-
kere yıllarında Mustafa Kemalin ala
kadar olduğu bir Başka prenses, Mev-
bibe Celâleddin, Mustafa Kemalin 
kızkardeşi Makbule Atadan, bir uzak 
akraba ve sonradan aşık olan bir 
kadın, Fikriye hanım ve intihan, Ha
lide Edip Adı var, Mustafa Kemalin 
evlendiği ilk ve son kadın Latife ha
nım. Parla yolunda kendisini trenden 
atarak ölen Zebra Mehmed adlı bir 
kız, evlâtlığı Sabiha Gökçen, Yaka
cık sanatoryomunda ölen Nebile adlı 
bir başka genç kız, Mustafa Kemalin 
bir başka manevi kızı, Afet hanım, 
Attan Deliormanın kitabına göre sâ
dece bir kere Mustafa Kemalle dans 
eden ve ona âşık olan Zsa Zsa Ga-
bor ve nihayet ufacıkken Mustafa 
Kemalin evlât edindiği Ülkü... 

Attan Deliorman adlarından ve 
bayat hikâyelerinden parçalar aldığı 
bu kadınlarla Atatürkün münasebet
leri hakkında hiç bir şekilde kesin 
malumat vermiyor. Lâflar daima 
muallakta. Mustafa Kemal kime a-
sıktır, kime değildir? Kimi sâdece 
bir evlat olarak sevmiş, kimi bir ka
dın olarak görmüş, kiminle münase
betleri sâdece iki arkadaş olmaktan 
öteye gitmemiştir? Bu soruların ce
vaplarını Deli ormanın kitabında bul
mak oldukça zor. Ama kitap, bütün 
bunlara rağmen, Atatürk hakkında 
pek az, hemen hemen hiç birşey bil
meyenlere birşeyler öğretmekten, me
rakları taktik etmekten de geri kal
mıyor. 

laylarının çokluğu ve süresinin u-
zunluğu bakımından İstanbul Sa

nat Festivali, dünyanın en büyük fes-
tivalleriyle kıyaslanabilecek durum
dadır. Pek az sanat festivalinde İs
tanbul Sanat Festivalinde olduğu ka
dar çok sayıda ve çeşitli sanat dal
larında Alay bir araya gelir. Mama
fih bu dış görünüşü umursamayıp o-
lup bitenler biraz dikkatle bakınca, 
görünürdeki büyüklüğün arkasında 
içler acısı bir düşünce yoksulluğu 
kendini göstermektedir. Hem prog
ramlama» hem de organizasyon bakı
mından İstanbul Sanat Festivali hiç
bir maksada hizmet etmez durumda
dır. 

Bir kere, bu festival kimin için
dir? Festivalin tanıtılışına bakılırsa, 
yalnız İstanbullular için... Festivale, 
yurdun diğer bölgelerinden seyirci ve 
dinleyici gelmesinin sağlanması için 
hiçbir teşkilât gayretine girişilme
miş olduğu gibi, İstanbul Sanat Fes
tivalinin milletlerarası bir mahiyet 
kazanması da gözetilmiş değildir. 
Festival yalnız İstanbullular için ol
duğuna göre, İstanbulluları ilgilendi
rebilecek ne gibi olaylar sunulmak
tadır? Bu suale de verilecek cevap 
pek basittir: Hiçbir şey!.. Çünkü 
İstanbullular, bütün mevsim boyun
ca gördükleri filmlerden, piyeslerden 
ve dinledikleri konserlerden bazılarını 
bir kere daha festivalde görme ve 
dinleme durumundadırlar. Tertip ko
mitesi programlama bakımından fes
tivale hiçbir özellik vermiş değildir. 
Festival olaylarının halk tarafından. 
genel bir ilgisizlikle karşılanmasının 
başlıca sebebi de budur. 

İstanbul, gerçi hiçbir zaman, bu
günlerde olduğu kadar çok sayıda 
resital, orkestra konseri ve opera 
temsili görmemiştir. Bununla birlik
te festivalin tertip komitesi, musiki 
olaylarına bir istikamet ve mana 
verme endişesini gözetmediği için 
herşey rastgele olup bitmekte, festi
valin musiki bölümü belirli bir ka
rakter ve gayeden mahrum olarak 
süregelmektedir. Karakter ve gaye 
ancak, programlama meselesi üze-
rinde biraz kafa yormakla halledile
bilir. Halbuki, musiki tertip komite
si, programcılık mefhumundan yok
un olmalarıyla ün salmış kişilerden 
Kurulmuştuı. Hiç. olmazsa belediye, 
teknik konütelerin kimlerden kurul 
duğunu açıklamıştı da böylece türlü 
olayların mesullerinin kimler olduğu
nu halk tanıyabilmiştir. Mûsiki ter
tip Komitesi üç kişiden kurulmuştur: 
Cemal Reşit Rey, Muhittin Sadak ve 

Raşit Abed. Bunlardan biri, Raşid 
Abed, şehrin konser hayatında bu-
güne kadar hiçbir faal rolü olmamış 
bir kişidir, öbür ikisi ise, basmakalı
ba olan bağlılıkları ile ün salmış kim» 
selerdir. Böyle bir komiteden, festi
val konserlerinin programlarının dü
zenlenmesinde konser verenlere yol 
göstermesi elbetti ki beklenemezdi. 
Bu durumda festival konserlerinde 
arada bir alışılanın dışında birşeyle-
re rastlanması ancak bazı icracıların 
kendi gayretleriyle gerçekleşebilmiş
tir. . 
Bir konserde dört solist 

lışılanın dışında üç eser, geçen pa
zartesi akşamı verilen Şehir Or

kestrası konserinde sunuldu. Bunlar
dan biri, orkestranın arpçısı. Uğurtan 
Akselin çaldığı Debussy'nin "Kutsal 
ve Dindışı Danslâr"ıdır. Aksel kaa-
biliyetli bir genç çalgıcıdır ve orkest
ranın yaylılar grubunu yöneten Ce
mal Reşit Rey de bir Debussy uzma
nıdır. Bu birleşmenin sonlusunda Or
taya beklenebileceği gibi, üstün ba
şarıda bir Debussy yorumu çıktı. İs-
tnbullu dinleyicilerin konserlerde pek 
seyrek rastladıkları bir başka eser, 
Saint - Saens'in dördüncü piyano 
konsertosuydu. Bu konsertoya, piya-
no konsertolarının en manalıların
dan, en derinlerinden biri denemez 
ama, eserin solo çalgıcıya kendini 
gösterme fırsatını verdiği de şüphe
sizdir. Piyanist Ayşegül Barıca bu 
fırsattan faydalandı ve olağanüstü 
tekniğini açıkladı. Konserin üçün
cü solisti Selma Berkin söylediği,. 
Boito'hun "Mefistofele"sinden arya 
da, alışılanın dışında bir parçaydı. A-
ma soprano Berk. Puccini'nin "Ma
dame Butterfly"ından ve "Tosca "sın-
dan, dinleyiciye usanç vermiş olması 
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gereken birer aryayı programına al-
jııakia kolay tarafından alkış topla
mayı ihmal etmemişti. Dördüncü so
list Hilmi Girginkoç ise, Mozart'ın 
"Figaro"sundan ve "Don Giovannl"-
sinden aryalarla sıra savmayı tercih 
etmişti, iki' şarkıcı da, solo ses ve 
orkestra içinl yazılmış yığınlarla kon
ser parçası varken, konserlerde ope
ra aryası söylemekten ses solistleri
mizin artık vazgeçmeleri gerekeceği 
yolunda müsbet bir örnek vermiş ol-
muyorlardı. 

Kötü programlama örneği bir 
başka konser de, flütçü Kamil Şeker-
karan, obuacı Celal Akatlar ve, piya-
nist Meral Özişin oda musikisi kon-
seriydi. Programda klasik Ve klâsik 
öncesi çağlardan üç eser vardı. Bun
lardan ikisi sonat, biri konsertoydu. 
Sonatlarda klavsen, konsertoda or
kestra gerekirdi. Halbuki klavsenin 
yerini de, orkestranın yerini de piya
no aldı. Daha ileri cağlarda, flüt ve 
piyano için veya obua ve piyano için, 
ya da bu üç çalgının birleşimi için 
yazılmış, sayısız eser varken, bu üç 
çalgıcının böyle yanlış bir programla 
ve süresi kırk dakikayı aşmıyan-bir 
programla- halkın karsısına çıkma-
ları bir yandan çalgıcı düşüncesizliği-
nin, öte yandan festival musiki komi-
tesinin kontrolsuzluğunun çarpıcı ör
neklerinden biriydi. Konserde sade
ce 25 - 30 dinleyicinin bulunması her
halde boş yere değildi. 

Festivalin ilgi çeken bir resitali, 
basso Ayhan Baranın Cemal Reşit 
Bey ile birlikte verdiği resitaldi. Ger
çi Baranın eski İtalyan aryaları, li-
edler ve opera aryalarından kurul-
muş muhafazakar programında hiç
bir olağanüstü taraf yoktu ama, Ay
han Baranın geçirdiği tehlikeli has
talığa rağmen sesinden hiçbirşey 
kaybetmemiş olduğunu, bunun yanın
da musikişinaslık vasıflarının da 
yükseledurduğunu görmek, program 
mülahazalarını ve festivalin gayesini 
unutturmağa yatıyordu. Cemal Re
şit Reyin piyano refakati de, konse
rin seviyesini yükselten bir unsurdu. 
Opera programları 

nkara Devlet Operasının festival 
çerçevesi içinde İstanbulda tem-

siller vermesi İstanbula da, festivale 
de bir Özellik, bir yenilik getirmiş ol
madı. Çünkü, Ankara operası İstan
bul operasını işgal edeliberi, saten 
İstanbulda yalnız Ankara grubu tem-
siller veriyordu. İstanbul kadrosunun 
temsilleri durdurulmuştu. Şayet An
kara operası İstanbul Festivaline bu 
yılki repertuarından "Manon Lesca-
ut"yu, yahut "Uçan Holandalı"yı ge
tirmiş olsaydı, İstanbullu seyircile
rin görmedikleri eserler sunulmuş o-
lur, böylece festivalin temenni edilen 
karakterine uygun bir gerçekleşme 

sağlanabilirdi. Ama Ankara operası 
da festivalde gerçekteki karakterine 
uymayı tercih etti ve İstanbullu se-
yircilerin mevsim başında İstanbul 
operasından saten gördükleri iki e-
serle, "Konsolos" ve "Tosça" ile' tem
sillerini sürdürdü. Maksat açıktı: 
Ankaranın "mektepli" kadrosunun, 
İstanbulun "alaylı" kadrosundan üs
tün olduğunu göstermek!.. Halbuki 
geçen hafta verilen "Konsolos" tem
silinde Ankaranın "mektepli" kadro
su, İstanbulluların "Konsolos"u ya
nında hazin bir hezimete uğradı. Gö
rüldü ki opera icrasının bütün zavi
yelerinden -sahneye koyuş, teganni, 
oyun, orkektra idaresi, dekor, kos
tüm- Türkiyenin iki opera teşekkü
lünden biri, İstanbul operası, öbürün
den, Ankara operasından kat kat üs-
tündür. "Tosça" temsilinin de bu far
kı belirtmesi, eserin-temsillerini hem 
Ankara ve hem de İstanbulda gör-
müş olanlarca bekleniyordu. İşin asıl 
hazin tarafı İstanbul kısa zamanda 
sapsağlam bir opera teşekkülü Ka
zanmışken, İstanbul Belediyesinin 
bu teşekkülü yıkmış olmasıdır!... 
Şan resitalinde Türk bestecileri 

eçen haftaki festival resitallerin
den birinde Türk bestecilerinin e-

serlerinin ver alması, festival tertip-
çilerinin değil, konseri veren soprano 
Selma Aykan-Emiroğlunun, çağdaş 
Türk musikisi karşısında bir mesuli
yet taşıdığını gösteriyordu. Yoksa 
festival düzenleyicileri festival prog
ramlarıyla yalandan uzaktan hiç il-
gilenmiyorlardı. Soprano Emiroğlu, 
resitalinde, Türk bestecilerinden iki
sinin birer şarkısının ilk icrasını yap
tı: Cenan Akının, Orhan Velinin bir 
şiiri üzerine bestelediği "Anlatamıyo
rum"' ve İlhan Mimaroglunun Oktay 
Rıfatın bir şiiri üzerine bestelediği 
"Sarmaş Dolaş" Bunların yanında, 
programında Cemal Reşit Reyin Üç 
Anadolu Şarkısı da vardı. Programın 
geri kalan bölümleri klasik öncesi ar
yalara, Schubert ve Schumann lied-
lerine ve opera aryalarına ayrılmış
tı. Resital boyunca soprano Emiroğ-
lu, iyi bir gününde olmadığını sez-
dirdi. Bununla birlikte, İstanbul ope
rasının bu değerli üyesi, asgari bir 
profesyonel seviyenin üstüne yük
seldi. Daha önceki resitallerini bilen
ler, soprano Emiroglunun olgunlaşma 
yolunda hızla ilerlediğini, söyleyişi
nin zengin bir kültüre, gelişmekte o-
lan ve sağlam esaslara dayanan bir 

tekniğe bağlı olduğunu gördüler. Pi
yanoda Cemil Reşit Rey, refakat pi-
yanistliğinin soylu bir sanat olduğu-
nu öne sürenleri doğrulıyan olağa
nüstü güzellikte icralar çıkardı. 
İdil Biret konserleri 

estival tertipçilerinin en basit or
ganizasyon kaidelerinden haber

siz oldukları, İdil Biret gibi bir sanat-
çıyı, festivalle önceden ilân edilmiş 
programına "son dakikada" ekleme
leri ile bir kare daha açıklanmış ol-
du. Tertipçiler, bilet satışı ve daveti
ye dağıtma gibi meseleleri de sağlam 
esaslara bağlamamış olduklarından, 
geçen cumartesi akşamı İdil Biret 
dinlemek arzusuyla Şan Sinemasına 
doluşan meraklıların, sinemanın isti-
ab haddini aşan sayısı büyük bir kar
gaşalık yarattı. Ellerinde yer kuponu 
bulunmıyan dinleyiciler, bekleme sa
lonundaki koltukları, sandalyaları 
kapıp içeri doldular. O kadar ki, he-
la temizleyicisinin iskemlesi bile yer-
siz kalmış bir dinleyicinin işine yara
dı. 

İdil Biret, Brahms'ın ikinci piyano 
konsertosu gibi çetin bir eseri seç
mişti. Gerçi kendisi için, bu eserin pi
yano partisinde altedilmiyecek bir 
güçlüğü yoktu. İdil Biret, piyano ede
biyatının en zor eserlerini doğuştan 
bir kolaylıkla çalabilirdi. Ama or
kestra, bu bakıma, İdil Biretin 
tam karşıtı bir durumdaydı. Ba
his mevzuu orkestranın Cumhur
başkanlığı Orkestrası olduğunu ha
tırlamak, dununun ne kadar büyük 
tehlikeler taşıdığım anlamıya yeter. 
Buna bir de festival tertipçilerinin 
son dakikadaki işgüzarlıkları yü
zünden orkestranın yeter sayıda pro
va yapamamış olduğu eklenince, 
Brahma konsertosunun basına gele
cekleri kestirmek için kahin olmak 
gerekmez. Nitekim eser boyunca şef 
Cemal Reşit Rey çırpındı durdu. Or
kestra en galiz falsoları ardarda diz
di. İdil Biret ise, yanıbaşında olup bi
tenleri umursamadan kendi bölümü
nü rahatlıkla çaldı. 

İdil Biret değerini asıl, ertesi gün 
verdiği resitalde açıkladı. Bach'ın bir 
Fransız Süitinden, Beethoven'in ye
dinci sonatından, Rahmaninof'un Co-
relli varyasyonlarından, Skryabin'in 
dört etüdünden, Jean Françaix'nin İ-
dil Biret için yasılmış sonatından, bir 
de Prokofiyef sonatından kurulmuş 
program, en büyük virtüozları bile 
titretecek kadar güçtü. 

Fakat İdil Biretin, çağımızın en 
büyük virtüozlarından ve tefsircile
rinden biri olduğundan, üstelik te do
ğuştan edinilmiş olağanüstü kolay
lıklarla mücehhez bulunduğundan bu 
resitalde hasır bulunan dinleyiciler
den hiç birinin şüphesi kalmamış, ol-
ması gerekir. 

A 
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SİNEMA 

ir ara her yıl tekrarlanarak gele
nek haline getirilen -yalnız bir ge

çen yıl sekteye uğrayan- İstanbullu 
sinema tenkitçilerinin "Yılın en iyi 10 
filmi" seçmesi bu yıl, geride bırak
tığımız haftanın sonlarında, cumar
tesi günü yapılıp açıklandı. Buna 
göre listede baş köşeyi François Truf-
faut'nun "Les Quatre Cents Coups 
-400 Darbe"si işgal etmekte, sonra 
sırayla, Jean-Luc Godard'ın "A Bo-
ut de Souffle-Serseri Âşıklar"ı, Ka-
rel Reisz'in "Saturday Night And 
Sunday Morning-Sevişme Günleri", 
Bernhard Wicki'nin "Die Brücke-Kö-
tapriT'sü, Claude Chabrol'un "A Do-

uble Tour-Tehlikeli Alâka"sı, Jack 
Clayton'ra "Room At the Top-Tepe-
deki Oda"sı, Joseph Losey'in "The 
Concrete Jungle-Suç Altında"sı, Billy 
Wilder'in "The Apartment-Garsoni-
yer"i Alfred Hitchcock'ın "Verti-
go-Ölüm Korkusu" ve nihayet. Philip 
Leacock'ın "The Rabbit Trap-Tavşan 
Tuzağı" gelmektedir. Tenkitçiler bu 
yıl için' "Yılın en başarılı" rejisör 
ve kadm-erkek oyuncularını seçme
mişler fakat buna karşılık, ilk defa 
olarak Türk filmleri arasından da üç
lü bir seçme yapmışlardır. İstanbul 
Belediyesinin sessiz sedasız başlayıp 
ancak ortalarında alevlenen ve sonun
da balon gibi sönüveren Türk Film
leri Yarışmasında en iyi film arma
ğanını kazanan Memdun Ünün "Kı-, 
rık Çanaklar"ı, hayli oy toplama-
sına karşılık, yine de üçün arasına 
girememiş, bunun yerine tarih tut-
mazlığı yüzünden yarışmadan çıka
rılan Atıf Yılmazın "Suçlu"su üçün
cülüğü, tenkitçilikten sinemaya ge
çen Halit Refiğin "Yasak Aşk"ı İkin
ciliği Atillâ Tokatlının talihsiz de
nemesi "Denize İen Sokak"] da ten
kitçilerin listesinde birinciliği kazan
mışlardır. 

Birinci ve ötekiler 

inemaya tenkitçilikten geçmiş 
François Truffaut'nun ilk uzun 

metrajlı filmi "Les Quatre Cents Co-
ups-400 Darbe", yeni yetişen çocuk
larla ana-baba arasındaki karşılıklı 
münasebetlerden her zaman doğması 
mümkün sosyal ve ruhi bir takım 
problemleri ele almakta ve enine 
boyuna işemektedir. Son derece ba
sit bir hikâyeyle Trufaut, çocuk kah
ramanının' dış dünyasıyla üç dünya-
yasını birbirine paralel bir gelişim
de vermektedir. Çoğunlukla da dış 
dünyanın içe ağır basan t e s i r l e r i -
zerinde durmaktadır. Çevre, şaşmaz 
bir gerçekçilikle Truffaut'nun k a m e -

rasına, oradan da sinemaya akset
mektedir. Rejisör, "Les Quatre Cents 
Coups-400 Darbe"sinde acı, ama yıl
mayan bir tenkitçidir. 

Truffaut, herkesin ayakbağı ol
duğunu söylediği ve bunu duya duya 
inanmış ve kendisi de kabullenmiş 
küçük Antoine'ı geçmiş serüvenlerine 
de dayanarak ustaca sürdürmekte, 
hattâ bir bakıma ortaya da çıkarmak-
tadır. Baskıdan kurtulmak, kendi ba
ına olabilmek için ıslahhaneden ka
çan Antoine-filmin son bölümlerinde-
durmadan koşar, koşar ve ansızın 
denizle burun buruna gelir. Deniz, 

Bout de Souffle-Serseri Aşık
lar", Fransız "Yeni Dalga"sın

dan Jean-Luc Godard'm filmidir ve 
senaryosu François Truffaut tara
fından yazılmış ve bir başka "Yeni 
Dalga"cı rejisör Caude Chabrol da, 
filmin teknik müşavirliğim yapmış
tır. 

"A Bout de Souffle-Serseri Âşık-
lar"da, günümüzde çeşitli problem
lerin baskısı altında ezilmiş, savaş 
sonrasının kişiliğini kaybetmiş, bir
birini takip eden ' başıboş gençleri 
konu edinilmektedir. Ele alman kah
ramanda her çeşit sorumsuzluğa rast
lanmaktadır. Michel (J. P. Belmon-
do) büyük bir rahatlıkla otomobil 
çalıp, satmakta,ve hayatını bu yoldan 

Bernhard Wicki'nin "Köprü"sünden bir sahne 
Savaşa giden çocuklar 

aşılması ve geçilmesi İmkânsız bir 
engeldir. Antoine kalakalır. Bütün sa-
vaşma gücünü kaybetmiş ve yenil
miştir. İşte o zaman kendisini bu çe
şit bir sona hazırlayan topluma kar
şı döner, kaskatı fakat kin dolu ve 
herkesi suçlayıcı bakışlarım seyirci
nin gözlerine diker. 

Truffaut, usta fotoğrafçısı Hen-
ri Decae'nin de yardımıyla, bütün bu 
olanları tabii görüntüsünde vermeye 
çalışmış ve bunu başarmıştır da... 
Göz boyamacılığından uzaklaşılarak, 
gerçekteki gibi verilen asıl çevre ya
lın ve sevimsizdir. Bu sevimsizlik, se
yirci için belki de alıştırıldığı o yap
macıktan uzak oluşundan gelmekte
dir. Ama unutulmaması gereken de, 
sinemanın sanat olarak asıl işinin bu 
olduğudur. 

sürdürmektedir. Yine bir hırsızlığın
da kendisin! takip eden polisi öldü
rüp kaçar, ama bu öldürme olayı 
Michel üzerinde herhangi bir tesir 
yapmaz. Sevgilisini bulur, hergünkü 
hayatlarım yaşarlar. Michel, bilinçli 
olarak değil de içgüdüleriyle kaçma
nın, Romaya gitmenin bir kurtuluş 
olduğunu kabullenir, sevgilisini de 
(Jean Seberg) gitmeye zorlar. Reji
sör Jean-Luc Godard'm filminde aşa
ğı yukarı hemen herşey çizgi dışı
dır. Şimdiye kadar Türkiyede göste
rilen öbür "Yeni Dalga"dan bir Mal-
te'in, bir Molinaro'nun, bir Boisrond'-
nun ve bir' Truffaut'nun filmlerine 
bakarak çok daha alışılmışın, kalıp
laşmışın dışına çıkma .çabasındadır. 
İşlemesine giriştiği hikâyesi yeni de
lildir. Fakat sinema uygulaması ve 

Tenkitçilerin "10 Film"i 
Filmler 
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anlatım, gereğinden çok gözüpeklik 
içindedir. Belirli sinema kuralların
dan gitmeden, kendine göre an uygun 
bulduğu bir biçimde kullandığı sine
ma dili, ilk bakışta gelenekçi seyir
ciyi şaşırtmakta ve garipsetmektedir. 
Beklenmedik bir anda bağlantısızca 
bir plandan öbürüne geçmeler, klasik 
ölçülere alışmış seyirciyi rahatsız e-
der. Fakat küçücük bir otel odasında 
sevişen iki kişiyi on-onbeş dakika gi
bi uzun bir süre içinde yine aynı se-
yirciyi sıkmadan verebilmek, büyük 
ustalık isteyen bir iştir. 

Tenkitçilerin listesinde üçüncü sı
rayı alan "Saturday Night And Sun-
day Morning-Sevişme Günleri" de bi
rinci Truffuat, ikinci Godard gibi re
jisörü Karel Reisz'ın ilk uzun met
rajlı filmidir ve West End'li bir işçi 
delikanlının serüvenlerini anlatmak
tadır. Reisz'ın bu filmini -görüş ve 
işleme açıları değişik olmakla birlik
te- konusunun Jack Clayton'ın "Ro-
om At the Top - Tepedeki Oda"sıyla 
sıkı bir benzerliği vardır. Gerçi Re
isz'ın anlattığı hikaye, Clayton'ınki-
ne bakarak daha gerçekçi ve daha i-
nandıncıdır ama, Clayton'm Reisz'e 
üstünlüğü, "Room At the Top-Tepe-
deki Oda'da "Saturday Night And 
Bunday Morning- Sevişme Günleri"-
nden dana güçlü ve daha toksözlü 
oluşundadır. "Sevişme Günleri"nde 
Reisz'ın yani fakat iyi oyuncularının 
dışında iyi fotoğrafçı Freddie Fran-
cis'in, filmin prodüktörü olarak çalı
şan rejisör Tony Richardson'm ve yi
ne bir rejisör olan montajcısı Seth 
Holfun başarıda önemli paylan el
bette vardır ve ayrıca rejisörünün 
dokümanterci alışkanlığını bu ilk u-
zun metrajlı filminde da devam et-
tirmesi, filme bir başka olumlu hava 
katmaktadır. Oyuncularının hemen 
hepsi (Albert Finney, Shirley Anne 
Field, Rachel Roberts) sağlam va 
filmi ayakta tutan iyi oyunlar ver
mektedirler. 

"Die Brücke-Köprü" 

stanbullu tenkitçilerin bazılarına 
göre yılın filmi sayılan oyuncu 

-rejisör Bernhard Wicki'nin "Die 
Brücke-Köprü"sü da yine rejisörü
nün ilk denemesi olarak sırada dör
düncülüğü almaktadır. Romancı 
Manfred Gregor'dan Wicki'nin sine
maya aktardığı "Köprü"nün konu-
su-çıkış ve varis yönünden- Erich 
Maria Remarque'ın "Garp Cephesin
de Yeni Birşey Yok"unu iyiden iyeye 
andırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı-
nın son günlerine doğru, mağlûbiye
tin Almanya için kaçınılmaz bir du
rum- aldığı sıralarda küçük bir kasa
bada geçen hikâyenin başlıca kahra
manları, henüz okul çağını sürdüren 
yedi kişilik bir öğrenci grubudur. 

Efgan Efakan Halit Refiğin "Yasak Aşk"ında 
Münekkitlerin yüz akı 

Rejisör Bernhard Wicki, "Die 
Brücke-Köprü"de savası, savaşan in
sanları ve yine savaş karşısında top
lum katlarından çeşitli insanların 
gerçek davranışlarını büyük bir us
talıkla seyircisine ulaştırmaktadır. 
Bu denli savaşa karsı çıkan bir sa
vaş filmi yapmak elbette ki ustalık 
isteyen bir iştir. Bu ustalıkta roman
cı Gregor'ın olduğu kadar, senaryo 
yazarı Mansfeld ve Wilhelm Vivier 
ile fotoğrafçı von Banin'in de payı 
yok değildir. Ama rejisör Wicki'nin 
-hele ilk filminde- böylesi zor bir işin 
üstesinden gelmesi ve yılın filmini 
ortaya koyması, övülmeye değer. 
"Köprü", savaşın yıkıcı tesirlerini a-
çıklayıp, anlamsızlığı ve gereksizli
ği üzerinde duran önemli bir filmdir. 

listenin beşinci filmi "A Double 
Tour-Tehlikeli Alaka", birinci ve i-
kinciliği alan Fransız ve "Teni Pal-
ga"cı rejisörlerden sonra üçüncü 
Fransız ve "Teni Dalga"cı Claude 
Chabrol'un filmidir. Chabrol, bu ye
ni filminde biçim ve üslûp denemele
rini bir çeşit polisiyeye yaklaşan bey
lik bir olay çevresinde geliştirmekte 
bu arada da eskimiş, tükenmiş bir 
sile düzenini tenkit etmektedir. Ye
tişkin bir oğulla nişanlı bir kıza sa
hip baba, çok genç bir kadına tut
kundur vs sevgilisi uğruna ailesiyle 
olan bütün bağlarını koparıp atmayı 
kurmaktadır. Fakat bütün çabasına 
karşılık bunu yapabilecek güçten 
yoksundur. Karısı, herşeye rağmen 
erkeğine sımsıkı sarılmıştır. Daha 
sonra Jean-Luc Godard'ın "A Bout 
de Souffle-Serseri Aşıklar"ında ge
liştirilip örneğinin en uç noktasına 
çıkarılacak olan Michel tipi, "A Do
uble Tour-Tehlikeli Alâka"da başlan
gıç olarak ele alınmakta ve adeta 

Osborne'un "Look Back in Anger-Öf-
ke"sindeki kahramanına yaklaşmak
tadır. Chabrol'un filmi zor oyunlu 
bir filmdir ve -babayı saymazsak» ge
ri kalan öbür oyuncular rejisöre ge
reken yardımı esirgememektedirler. 
Losey ve "Suç Altında" 

ngiliz "Yeni Dalga"sından Jack 
Clayton'ın -"Room At the Top-Te-

pedeki Oda"- yeryüzünde en iyi ve 
sıkıntısızca yaşamak için güneşte bir 
yer dedikleri yüksek kat* çıkmayı 
kuran meteliksiz bir kişinin serüven-
lerini anlatan filmi (Bk AKİS, Sa
yı : 342) listede altıncılığı, Holly-
wood'dan İngiltereye göçmüş Joseph 
Losey'in "The Congrete Jungle-Sue. 
Altında"sı da yedinciligi almışlardır. 
Losey, Fransız "Yeni Dalga"cılarının 
karargahı "Cahiers du Cinema" der
gisinin tuttuğu ve övgülerle ayağını 
yerden kestiği bir kaç rejisörden bi
ridir. "Suç Altında" basit bir gangs
ter hikayesiyle, pek derinine inmeden: 
İngiliz hapisanelerinin içyüzünü, iyi 
oyuncular, iyi mizansen ve iyi bir fo
toğraf direktörüyle birlikte, anlat
maktadır. Losey'in filmi daha önce 
Jııles Dassin'in Riehard Brooks'un 
bir senaryosuna dayanarak yaptığı 
"Brute Force-Vahşi kuvvet" -1948-i 
ile kıyaslandıgındâ,-hapisane gerçek
lerini verme bakımından-hayli zayıf 
kalır. 

Listenin bundan sonraki sıraların
da Billy Wilder'in yılın Oscar'ını ka
zanan "The Apartment-Garsoniyer"i 
sinema cambazı Alfred Hitchcock'ını 
"Vertigo-Ölüm Korkusu" ve Philip! 
Leaoock'ın "The Rabbit Trap-Tav-
şan Tuzağız" (Bk AKİS, Sayı: 349) 
sekizinciliği, dokuzunculuğu ve onun
culuğu alarak, listeyi tamamlamakta-
dırlar. 
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S P O R 
Futbol 

illi takımımız ilk imtihanım, bitir
diğimiz hafta perşembe günü Os-

lonun Ulieval stadında, Norveç mil
li takımı karşısında verdi. Oyunu
muz başarılı olmamasına rağmen, 
Metinin golü ve müdafaa, futbolcula
rımızın canlılığı, ilk imtihanı başa
rıyla sonuçlandırdı. Takımımızı şim
di, Moskova maçı beklemektedir. 
Moakovada Rusya ile yapacağımız 
Dünya Kupası elemelerinin ikinci ma
çı şimdiden büyük önem kazanmış
tır. Futbolcularımız Rusya karşısın
da bir başarı elde edebilirlerse, önü
müzdeki sezon, Norveç ve Rusya ile 
İstanbulda yapacağımız rövanş maç
larına güvenle bakılacaktır. Bu şe
kilde milli takımımız gelecek yıl Şi
lide yapılacak Dünya Kupası Final
lerine katılma hakkını kazanmış ola
caktır. 

Rusya futbolu bizim için pek ya
bancı sayılamaz. Son yıllar içinde Di
namo, Spartak, Lokomotiv, Rostov 
gibi Rusyanın tanınmış takımları 
memleketimize gelmişler, Fenerbah
çe, Galatasaray ve Güneşspor da Rus 
yaya giderek muhtelif şehirlerde maç 
yapmışlardır. Bu temaslarda Rus 
futbolunun kuvveti bir daha belir
miştir. Yasin ve Netto gibi dünya 
çapında iki futbolcuya sahip olan 
Ruslar, Dünya kupasına da çok iyi 
hazırlanmaktadırlar. Hazırlıkları biz
den önce başlamış ve Rus milli taka
mı, aylar öncesi kampa alınmış, bir
kaç da hazırlık maçı yapmıştır. Bu 
maçlar başarılı geçmemiş ve Rus 
milli takımı sonuncusunda, Mosko-
vada, İngiltere takımlarından Aston 
Villaya 1-0 yenilmiştir. Ancak Rus 
milli takımının kuvveti hiçbir zaman 
nazırlık maçlarıyla ölçülemez. 

Bu sebeple milli takımımızı Mos
kovada çok kuvvetli bir rakip bekle
mektedir. Bu maçtaki başarımız, de
nilebilir ki, çok iyi bir müdafaa yap
mamıza bağlıdır. İyi bir müdafaa 
kurarak Rus akınları tesirsiz bırakıl
dığı takdirde, milli takımımız rö
vanş maçına şanslı çıkacaktır. Yani, 
Moskovada Ruslardan alacağımız bir 
beraberlik bizim için iyi bir sonuç 
sayılmalıdır. Tarık ve Nacinin oyna
yabileceği Rusya maçı için takımı
mız on gün süre ile Almanyanın Ha-
nover şehrinde kamp yapacaktır. 
Kamp süresince Almanlar milli takı
mımıza bir spor okulu tahsis edecek
ler ve Alman antrenörler de milli ta
kımımızın İtalyan antrenörü Puppo-
Sandroya yardım edeceklerdir. 

eyaz Şimşekler Dünyanın her kö
şesinde şöhret yapmış bir takım

dır. İspanyanın, Beyaz Şimşekler adı 
ile tanınan milyonerler takımı Real 
Madrit, bu şöhretini Avrupa Şampi-
yon Klüpler turnuvasına borçludur. 
Beş yıl arka arkaya Avrupanın bü
tün takımlarını dize getirerek kupa
yı kazanan Real Madrid, bugün bu 
ünvana sahip değildir. Ancak geçen 
yılın 'sonunda turnuvanın Üçüncü 
tur maçlarında Real Madritin Barce-
lona karşısında kupadan elenmesi Re
al Madrit taraftarlarını üzmemiştir. 
Çünkü Real Madritliler kupanın yine 
bir İspanyol takımında kalacağına i-
nanıyorlardı. Halbuki Barcelona ku
pada İspanyayı iyi temsil edemedi. 

Geride bıraktığımız hafta çarşam
ba gecesi Barcelona, İsviçrenin Bern 
şehrinde Portekiz şampiyonu Benfica 
karşısına çıkarken çok ümitliydi. An
cak Portekizin milyonerler klübü 
Benfica da, şampiyon klüpler turnu-
vasındaki başarılarına bir yenisini 
daha-eklemek amacındaydı. Benfica, 
maç boyunca Barcelona'dan iyi oy
nadı, hem kupayı, hem de İsviçreli 

seyircilerin takdirlerini kazandı. So
nunda, şöhretlerin klübü Barcelona 
yenilgiden kurtulamayıp, maçı 3-1 
kaybetti. Bu sonuçta Avrupa Şampi
yon Klüpler Kupası, Iberik yarıma
dasının bir başka memleketinin baş
ka takımına devretmiş oldu. 

Benfica, Avrupa Şampiyon Klüp
ler şampiyonluğunu elde edebilmek i-
çin sayısız engeli aşmıştır. Bunlar
dan sonuncusu Rapide karşı olmuş
tur. Lizbonda Avusturyanın ünlü ta
kımım çok farklı yendikten sonra, 
Benfica'nın Viyanadaki rövanşta e-
lenmesi imkansızdı ve öyle de oldu. 
Hattâ maç sonuçlanamadı. Rapid ta
raftarlarının sahaya atlamalarıyla 
hakem oyunu tatil etti ve Benfica 
final hakkini kazandı. 

Bugün Benfica'nın çok ateşli ta
raftarları, takımlarının Avrupa şam-
piyonluğununun sevinci İçerisindedir
ler. Çünkü Benfica Portekizin en çok 
sevilen iki klübünden birisidir. Defa
larca Portekiz şampiyonu, defalarca 
da kupa şampiyonu olan bir klübün, 
tarihini, Avrupa şampiyonluğu ile 
de süslemesi gerçekten kıvanç verici 
bir olaydır. 55 bin kayıtlı üyesi, mil-
yonlarca da taraftarı bulunan Ben
fica'nın başarısı aynı zamanda Porte
kiz futbolunun de başarısı sayılmalı
dır. 

Real Madrit takımı bir maçta 

AKİS, 5 HAZİRAN 1961 

İlk imtihan 

M 

36 

Eski camlar bardak oldu 

B 
Kupa memleket değiştirdi. 
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