


pe
cy

a



A K İ S 
Haftalık Aktüalite Mecmuası 
Yıl : 9, Cilt : XXIV, Sayı : 416 

Yazı İşleri : 
Rüzgârlı Sokak No.: 15 

Tel: 11 89 92 
P. K. 582 Ankara 

İdare : 
Rüzgârlı Sokak No.: 15 

Rüzgârlı Matbaa 
Tel: 10 61 96 

Başyazar: 

Metin Toker 

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına 
İmtiyaz sahibi ve Müessese Müdürü 

Mübin TOKER 

Yazı İşlerini fiilen idare eden 
Mesul Yazı İşleri Müdürü 

Kurtul ALTUĞ 

Karikatür : 
TURHAN 

Fotoğraf : 

Hüseyin EZER 
Associated Press 

Türk Haberler Ajansı 

Klişe: 
Doğan Klişe 

Kendi Aramızda 

Bu mecmua Basın Ahlâk Yasa-
sına uymayı taahhüt etmiştir. 

Abone sartları: 
3 aylık (12 nüsha) : 10.00 lira 
6 aylık (25 nüsha) : 20.00 lira 
1 senelik (32 nüsha) : 40.00 lira 

İlan şartları: 
Santimi : 20 lira 

3 renkli arka kapak : 1.500 TL 
İlan işleri : 

Telefon: 10 61 96 
Dizildiği yer: 

Rüzgârlı Matbaa 

Basıldığı yer: 
Milli Eğitim Basımevi 

FİYATI: 1 LİRA 
Basıldığı tarih : 17.6.1962 

Kapak Resmimiz 

Hükümet kuruluyor 

Sevgili AKİS Okuyucuları, 
Yaz sıcaklarının gelmekte tereddüt gösterdiği Ankaraya, bitirdiği

miz hafta başlayan "Koalisyon Çalışmaları" canlılık ve hararet 
getirdi. "Koalisyon Çalışmaları" demek, kimin Bakan olacağının tes-
biti demektir. Bu yüzdendir ki çeşitli çevrelerde hummalı bir faali
yet başladı. Bir kısım kimseler, uçup giden Bakanlıkların peşinden 
ah çekerken bir başka kısım politikacı buzlu hoşaf kâsesinin başına, 
elde kaşık geçmek için çırpındı durdu. Bu hal, aslında oynanan bir 
"Türkiye için hayat memat'' oyununun renkli, eğlenceli, hafif tarafını 
teşkil etti. Ama, sabahın en erken saatlerinden akşamın en geç vakit-
lerine kadar dopdolu halini kaybetmeyen Meclisin kulislerinde ve bil
hassa müstakbel koalisyonun ortaklarının oturdukları "Pazarlık Ma
sasının başında hepimizin kaderiyle alâkalı hâdiselerin cereyan etti
ği bilinmelidir. Bitirdiğimiz hafta başkentte, kendi çemberlerinin üze-
rinde çoğu gözü bağlı dönen politikacılardan başka herkes bir gerçe
ği bütün çıplaklığıyla gördü: İsmet İnönü, demokratik sistemin devam
lılığını sağlamak için son şansı denemektedir.Bu son şans, Parlamen
toda mevcut bir ilerici, ülkücü, reformist ekseriyeti bulup çıkarmak, 
daha doğrusu derlemektir. 

Bu hafta AKİS, hâdiselerin karışık hali içinde, başkentte cere-
yan edenlerin kalın çizgisini okuyucularının gözleri önüne sermekte
dir. YURTTA OLUP BİTENLER kısmımızı süsleyen çerçeveli yara-
larda, durumun AKİS gözüyle nasıl görüldüğü belirtilmektedir. Oku-
yucularımız, bu derginin demokratik sistemin korunması için son im
kânların da mutlaka kullanılması lüzumuna niçin inandığını "Hafta
nın içkiden" başlığını taşıyan "Rejimin Felsefesi" yazısında bulacak
lardır. Bütün olup bitenler, bu lüzumu biraz daha iyi ortaya koymak
tadır. Ancak, AKİS'in bir ön cepheyi kurtarmak için temelsiz bina 
yükseltilmesinde fayda görmediği hiç kimsenin meşhulü değildir. 

İnönü Birinci Koalisyon kabinesini kurduğunda, bu mecmua gay
retin mânasını anlamış ve bir yandan onu desteklerken öte taraftan, 
iktidarın her iki kanadına ve bilhassa onların Kabinedeki temsilcile
rine memleketin asıl ihtiyaçları üzerine süratle eğilmek tavsiyesinde 
bulunmuştur. Bu, yapılamamıştır. Bunda, politik konjonktür kadar, 
kasaba avukatlığı seviyesinden, yukarı çıkamadıkları belli olan şahsi
yetlerin açık görüş, kültür, dinamizm ve hamlecilik, medeni cesaret 
isteyen görevlerinin ağırlığı altında ezilmeleri rol oynamıştır. İnönü-
nün tavizcilik ve telifciliği ileri götürmesi de bu mecmuada daima 
tenkit olunmuştur. Nitekim, o yolun çıkmaz olduğu, hareketsizlikten 
başka netice vermediği şimdi anlaşılmıştır. 

Bu mecmua şu kanaattedir ki, Türkiyenin meselelerinin teşhisi ya-
pılmış, bunlar ortaya çıkarılmıştır. Ta bunların cesaretle ele alınması 
için daha baştan prensip kararlarına varılarak ehliyetli aksiyon 
adamları düzmece politikacılara tercih olunacak ve yeni İnönü Hükümeti 
bir Hamle Hükümeti olacaktır, Ta da, demokratik sistemin devamlılı
ğının son şansı heba edilecektir. 

AKİS'in bu sayısı okunduğunda, birinci ihtimalin gerçekleşmesi 
konusunda ciddi endişeler beslendiği gözden kaçmayacaktır. İdeal Ko-
alisyon olan "Meclisin ilericileri bir yana, gericileri bir yana" tertibi 
A. P. 11 mutedillerin "hâdiselerin adamı" olamamaları yüzünden suya 
düştüğüne göre şimdi iş partilerin yanyana gelecek liderlerinin lider
lik ve devlet adamı vasıflarına kalmaktadır. Ancak, büyük sermaye
nin tatlı kucağına düşmüş görünen ve Servet Beyannamesine karşı va
siyet almaktan Plânlama Teşkilâtının rolünü küçümsemeye ve Vergi 
Reformunu baltalamaya bir modası geçmiş liberalizme taraftar T. T. 
P. idarecileriyle prensipte memleket davalarının çözüm yolu olan ölçü
lü devletçiliği benimsemiş C. H. P. idarecelerinin bir ciddi aksiyon 
hattının tesbitinde nasıl anlaşacakları meçhuldür. Hele onlara, dağı
nık ve fikirsiz, üstelik Bölükbaşı heyûlasıyla karşıkarşıya C. K. M. 
P.nin nasıl bir destek sağlayacağı daha da karanlıktır. Nihayet İnö-
nünün "ben herkesle geçinirim'' tarzındaki biraz fazla alaturka görüşü
nün bir kuvvetli hükümeti kolaylaştırdığı söylenemez. 

Her halde, yapraklar çevrilip te bu sayı dikkatli, bir şekilde tet
kik olunduğunda AKİS okuyucuları duruma en sıhhatli şekilde teş-
his koyabileceklerdir. 

Saygılarımızla AKİS 
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Cilt: XXIV, Say ı : 416 A K İ S 
HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI 

18 Haziran 1962 

YURTTA OLUP BİTENLER 

İnönü Meclise Koalisyon İçin temaslar yapmağa geliyor 
Başlangıcın sonu mu, sonun başlangıcı mı? 

Millet 
Akıl için yol 
Bitirdiğimiz haftanın sonunda baş

kentte, politikacılar bir yeni tec
rübe için masanın başına tekrar o-
turdular. Bir neticenin, girdiğimiz 
haftanın ortasından önce alınması 
pek muhtemel değildir. Her şey gös
teriyor ki, daha on gün kadar bir sü
re milletin gözleri Ankaraya çevrik 
kalacaktır. Bundan sonra, herkesin 
ciddiyet, güven ve huzurla işine mi 
sarılacağı, yoksa bir başka bekleme 
devresinin mi açılacağı toplantının 
sonunda belli olacaktır. 

Politikacıların görüşmelerinden sıh
hatli ve gerçek bilgi alanlar, şu anda 
iyimser değillerdir. Zira taraflar, bir 
hükümetin kurulması için arzulu ve 
kararlıysalar da hem bu hüküme
tin kuruluş tarzı, hem de tutacağı yol 

konusunda ciddi görüş farkları mev
cuttur. İlk tartışmalar, bunlardan bi
rincinin hallinin zor olmayacağını 
göstermiştir. Fakat ikinci (kısım, ya
ni program tanzimi çok daha çetin 
olacaktır. Zira, C. H. P. vaziyeti an
lamış görünmekteyse de, politika en-
vestismanı peşinde olan ve gericiler-
le mideciler ve "mutlu azınlık" üze
rine oynayan, eski Demokrat diye bi-
linen kütlenin tesirinden kurtulama
mış Y. T. P. ile C. K. M. P. nin, bu 
yoldaki tereddütlerini yenmesi güç
tür. Bu iki siyasî teşekkülde, hâdise
lere uzun vadeyle bakmasını bilmeyen 
veya bakacak kadar cesaret sahibi 
olmayan idarecilerin kısa vadede mil
letten ve' bilhassa onun varlıklı züm
relerinden fedakârlık, feragat isteyen 
bir realist politikayı benimsemele
ri de, benimsetmeleri de kolay olma-
yacaktır. Halbuki, memleketin ve sis

temin olduğu kadar kendi siyasi te
şekküllerinin de gerçek menfaati ve 
avantajı öyle bir politikadadır. 

Hafta biterken memleketin sağ
lam kuvvetlerinin ve müstakbel ko-
alisyonun C. H. P. kanadının, yeni 
partnerlere anlatmaya çalıştığı husus 
şudur: Bir yeni seçim, üçbuçuk yıl 
sonra yapılacaktır. Bu üçbuçuk yıl
da, Parlamentoda rahat bir Hükümet 
gündelik hayatın istikametini "kö-
tü"den "iyi"ye çevirebilecektir. Bek
lenmesi gereken sızlanmalara kulak 
kapatılırsa, ilmin ve sağduyunun yo
lu takip edilirse, dış yardımı prensip 
itibariyle hazır bir plânlı kalkınma
nın tatbikatına cesaretle girişilirse. 
taviz yolu kapatılırsa, sinirler sağlam 
tutulursa, komplekslerden kurtuluna-
rak eğitim dâvası, vergi reformları, 
sosyal adalet, kültür meseleleri ele 
alınırsa, özel sektör avantacılığa fır-
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Haftanın İçinden 

Rejimin Felsefesi 
Demokratik sistemle yurt idaresinde güçlük çekmeye 

başladığımızdan bu yana, zaman zaman karamsar-
lık içine düşen çok aydınlarımız bir temel noktayı hep 
unutmuşlardır. Böyle aydınlarımız, iyi işlemeyen rejimi 
bizim için bir ihtiyaç değil, bir lüks saymışlar ve bunu 
İsmet İnönünün bir kaprisi veya manisi gibi görmeye 
kadar gitmişlerdir. Çetin bir devrede bulunduğumuz şu 
günle, de bu inancın belirtilerini Türk aydınlarının krema-
sını teşkil eden bazı kalemlerin satırları içinde gene sez
memek mümkün değil. Nadir Nadi hocam, kendi icadı 
bir "Soyut Demokrasi" tâbirinin kalkanı arkasında de
mokratik sistemin devrimlerimizle bağdaşamayacağı te
zini savunuyor ve "Peki, ne yapalım?'' sualini müzikle 
siyaset felsefesi arasında biraz kolay bir paralel kura» 
rak "Yoo.. Ben müzik tenkitçisiyim, orkestra şefi deği
lim!" diye geçiştiriyor. Nadir Nadi hocamın, kendi fik
rinde olduğunu söyleyip şahit gösterdiği Falih Rıfkı üs
tadımız pek kaba bir aydın oligarşisinin hararetli taraf-
tandır. Diğer şahit Çetin Altan dostum, bir kuyruklu 
yıldızın bütün hususiyetlerini taşıyan sevimli tabiatıyla 
ne kadar çıkış yaparsa yapsın, sanırım, İhtilâlden he
men sonraki tavsiyelerinin toplumumuz içinde ancak 
14'1er tarzında bir tezahürü olabileceğini anladığından, 
temelde, otoriter bir sistemin bu millete bahtiyarlık ge
tireceğini pek kestirmemektedir. Kapıldıkları çarka sağ
duyularını bırakmış görünen iki eski ve değerli AKİS'ci, 
Doğan Avcıoğlu ile ile Mümtaz Soysal, İnönünün gayret
lerini bir tek adamın "belki tuttururum" ümidiyle göle 
maya atışına benzetmektedirler. Halbuki mesele, kökle
ri çok derinde ve bütün diğer dâvalarımızın önemi üs-
tünde bir temel siyaset görüşüdür. 

Siyasi fikirlerin tarihinde, "Otoritenin Menşei" dai
ma ilgi çekici bir konu teşkil etmiştir. Eski yunanın 
Aristo veya Eflatun gibi filozoflarından modern çağla
na eşiğindeki Rndin'lere, Hobbes'lara, nihayet Fransız 
ihtilâlinin doktrincilerine ve meşhur Marx'a bu mesele
nin üzerine hemen herkes dikkatle eğilmiştir. Otoriteyi 
herkes, zemine ve zamana göre bir değişik menşeye baş
lamışsa da, devletlerde bunun lüzumunu hiç kimse gör-
memezlikten gelememiştir. 

Türkiye 1945'e kadar, otoritesi bir şahıs tarafından 
temsil edilen otoriter bir rejimle idare edilmiştir. Padi
şahlık müessesesi lağvedildikten sonra bu otoriteyi ev
velâ Atatürk, sonra İnönü temsil etmişlerdir. Atatürk 
ve İnönünün otoritelerinin menşei, memleketi kurtaran 
kılıçlarıdır. Her ikisi de, harp sahalarının muzaffer ku
mandanları olarak siyaset hayatına girmişlerdir. Atatürk 
İranda Rıza Sabin çok daha az kuvvetli ' durumdayken 
yaptığı gibi hanedanlık idaresine sapabilir ve otoritenin 
devr-i teslimi için o yolu seçebilirdi. İstiklâl Harbinden 
sonraki rejimin temel felsefesi bu olmamıştır. Atatürk 
bir Cumhuriyet İdaresinin otoriter başkanı olmuş, onu 
İnönü takip etmiştir. Otoritenin ilk intikalinde bir büyük 
güçlük çıkmamıştır, zira Atatürkten sonra otoritesinin 
menşei aynı bir ikinci adam bulunmuştur. Ama sistem 
hep, Maurice Duverger'nin gayet iyi belirttiği gibi, oto-

Metin TOKER 

ritenin menşei halk hakimiyeti olacak bir rejime çevrik 
kalmıştır. 

Türkiye aslında, İnönünün veraseti meselesiyle 1945'te 
karşılaşmıştır. İnönü kendisinin, otoritesi vatanı kurtar
mış kılıcının ucunda şahsiyet tipinin sonuncusu olduğu
nu görmüştür. Kendisinden sonra işbaşına geleceklerin 
otoritesine bir menşe bulunmadığı takdirde memleketin 
tarifsiz karışıldıklar içinde kalacağını, bütün devrimle
rin, hatta devletin ta kendisinin yıkılabileceğini sezmiş-
tir, Napolyonun imparatorluğunu, otoritenin devr-i tes
lim edilmesindeki imkânsızlık parçalamıştır. 

1945'de İnönü, kendisini bir yol ağzında bulmuştur. 
Halefleri otoritelerini ya bir tok partinin hegemonyasın
dan alacaklardır, ya da demokratik sistemden.. İnönü, 
bir yandan İkinci Dünya Harbinin getirdiği fikirler, di
ğer taraftan Türk milletinin vasıl olduğu seviye bakı
mından birinci şıkkı anakronik bulmuştur. Bir otorite
nin, devrimlerin ve devletin devamlılığını sağlıyacak oto
ritenin ancak ikinci şekille sağlanacağına, ancak ken
disinden sonra milletin serbest oyuyla kurulmuş bir İk
tidarın otoritesinin münakaşa olunmayacağına inanmış
tır. Bundan başka, her yolun, iktidarları -ve memleketi-
felakete götüreceğine kani olmuştur. 

1950'deki otorite devr-i teslimi, İnönünün temel gö
rüşünün doğruluğunun birinci parlak delilidir. 1950 İk
tidarı, karşısında her demokratik sistemin tabli parçası 
olan bir Muhalefet bulmuştur. Ama başında, bırakınız 
memleketi, kendi partisi içinde üçüncü, batta dördüncü 
adam, Adnan Menderes bulunan yeni iktidarın otoritesi 
ne millet, ne ordu, ne gençlik, ne basın tarafından mü
nakaşa olunmuştur. Bu otorite, demokratik her İktidar 
değişikliğinde olduğu gibi, bir fiilî durum halinde kayıt
an ve şartsız kabul edilmiş, devlet en ufak sarsıntı ge-
çirmemiştir. .Otorite, demokraside tabii menşeini bul
muştur. 

1960 İhtilâli, on yıl şahsı etrafında, tâ evliyalığımı 
ve peygamberliğine kadar, milletin geri kütleleri üze
rinde propaganda yaptırttığı için otoritesinin menşeini 
bir parti ve çevre hegemonyasından alabileceğini, Türk, 
milletinin bu çeşit bir otoriteyi kabul edebileceğini sa
nan bir adama karşı yapılmıştır. Bu, İnönünün temel 
görüşünün doğruluğunun ikinci parlak delilidir. 

Şu anda İnönü, bir üçüncü delili önlemek için hem 
otoritesi, bugünkü seviyesinde Türk milletinin kabul 
edebileceği tek menşeden gelen, hem de dönüşü olma
yan bir nehrin üzerinde bulunan Türkiyeyi ilerici, ülkü
cü sosyal hedeflere selametle götürecek bir iktidarı 
kurmanın çabası içinde bulunuyor. Ya bu iki şart bir 
arada olacak, yani otoritesinin menşei makbul Parla
mentoda hâdiselerin seviyesinde politikacılar bir ekse
riyet temin ederek memleket mukadderatına sarsıntı-
sız el koyacaklar, ya da Türkiye otoritesiz otoritelerin 
şanslarını birbiri peşine denedikleri talihsiz bir tecrübe 
tahtası, azgın denizlerin ortasında bir sal durumuna 
düşecektir. 

Her şey gösteriyor ki, İnönünün önlemek için son 
imkânları kullandığı durum bu durumdur. 

AKİS, 18 HAZİRAN 1962 

pe
cy

a



Bakanların Tasnifi 
Birinci İnönü Kabinesi, bu hafta içinde hukuken ve fiilen 
tarihe maloluyor. Bu Kabinede, çoğu kaderin cilvesi, Ba
kanlık yapmış olan politika adamları da görevlerimde gös
terdikleri başarı derecesine göre notlarını almış olacaklar
dır. Ser toplulukta olduğu gibi Birinci İnönü Kabinesinde 
de üç sınıf Bakan göze çarpmıştır: Fayda verenler - Zarar ve-
renler - Ne fayda, ne zarar verenler. 

I 
Fayda Verenler 

1 — Bülent ECEVİT (Çalışma Bakanı) 
2 — F. Cemal ERKİN (Dışişleri Bakanı) 
S — İlhami SANCAK (Mili Savunma Bakanı) 

II 
Zarar Verenler 

1 — Fethi ÇELİKBAŞ (Sanayi Bakanı) 
2 — Emin PAKSÜT (Bayındırlık Bakanı) 
3— Şefik İNAN (Maliye Bakanı) 
4 — Saat SEREN (Saflık Bakanı) 

III 

değil, istikrar temin edilerek can-
ıdınhrsa A, P. nin ırkçı ve gerici 
kimlerinin propagandaları bu müd-
in sonunda tam bir iflasla netice-
tecektir. 

Başlayan müzakerelerde, İsmet 
Önünün, tıpkı 22 Şubat hâdisesinde 
olluğu gibi, af konusunda da ağzın-

da çıkmış olanı -ki bu, havaya söy-
lemiş laf değil, bir hesap ve teşhisin 
lucudur- geri almak, tükürdüğü-
yalamak niyetinde olmadığı mey-

na çıkmıştır. A. P. o yarışı şimdi
li kaybetmiştir. Kayseriyi, ırkçı mil-
liyetin adice istismar konusu etti

ğini bilhassa Kayseri sakinleri deh
şetle görmüş ve anlamışlardır. Gün
delik hayatın istikameti "kötü"den 
"iyi"ye döner dönmez milletin çok ge
niş kütleleri de Hükümetten yana 
ciddî vaziyet alacaklardır. 

Ama bu, öyle görünüyor ki bir 
yandan insan tabiatı, diğer taraftan 
toplumun ve onun bir kısım temsilci
lerinin seviyesinde başlıca maniyi ve 
güçlüğü bulmaktadır. 

Koalisyonun kaderi, bu savaşın 
ucundadır. Bu, aynı zamanda demok
ratik sistemin de kader çizgisini çize
cektir. 

Ekrem Alican 
Bir not alacak ama... 

Hükümet 
Masa başında 
(Kapaktaki Mesele) 

Bir Basın mensubu, üç düğmeli gri 
elbisesinin üstten iki düğmesini 

son modaya göre iliklemiş olan İnö-
nüye doğru eğilerek sordu: 

"— Paşam, A. P. liler davet bekli-
yorlar. Ne dersiniz ?" 

İnönü, koltuğunun altındaki çan
tasını biraz daha yukarı kaldırarak 
sual sahibine gülüp baktı ve tek he
ceyle cevap verdi: 

"— Yaa!.." 
Bir başkası, sol taraftan İnönü-

ye bir başka sual sordu: 
"— Bağımsızlar gelmemişler. Ça

ğırmadınız mı?" 

İnönü, buna da aynı heceyle ce
vap verdi: 

" — Y a a ! . . . " 

İnönü C. H. P. Heyetinin önünde 
yürüyordu. Heyet Aksal, Feyzioğlu, 
Hatipoğlu, Öktem, Banguoğlu ve Sa
tırdan müteşekkildi. Meclisin ikinci 
katındaki uzun koridorun diğer u-
cunda bulunan Grup İdare Heyeti o-
dasında C. H. P. nin görüşlerini der
leyip toplamışlar ve müzakerelerin 
yapılacağı Başbakanlık odasının ya
nındaki salona gelmişlerdi, 

Y. T. P. ve C. K. M. P. heyeti 
toplantı salonuna saat 15.55 te gel
diler. Salonun kapısından girince sol 

tarafa rastlayan uzun masanın bir 
tarafına bir parti, diğer tarafına ö-
bür parti temsilcileri oturdular. C. K. 
M. P. yi Ardıçoğlu, A. Kemal Yörük, 
Hasan Dinçer, Muhlis Ete ve Cevat 

AKİS. 18 HAZİRAN 1962 

Ne fayda, ne zarar verenler 

1 — Sahir KURUTLUOĞLU (Adalet Bakanı) 
2 — Turhan FEYZİOĞLU (Devlet Bakanı) 

3-Avni DOĞAN ve H. Oğuz BEKATA (Devlet Bakanı) 
4 — Nihat SU (Devlet Bakanı) 
5 — Necini ÖKTEN (Devlet Bakanı) 
6 — Ahmet TOPALOĞLU (İçişleri Bakanı) 

7 — İhsan GÜRSAN (Ticaret Bakanı) 
8 — Kâmuranı EVLİYAOĞLU (Basın - Yayın Bakanı) 
9 — Cavit ORAL (Tarım Bakanı) 

10 — Muhiddin GÜVEN (İmar ve İskân Bakam) 
11 — Cahit AKYAR (Ulaştırma Bakanı) 
13 — Şevket BUlATOĞLU (Gümrük ve Tekel Bakanı) 
18 — Akif EYÎDOĞAN (Başbakan Y a r d ı m c ı ) 
14 — Hilmi İNCESULU (Milli Eğitim Bakanı) 
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Odyakmaz temsil ediyordu. Y. T. P. 
ye gelince Alican, Yusuf Azizoglu, 
Gökay. Mehmet İzmen ve Sekip İnal
dan müteşekkil bir ekiple koalisyon 
masasına oturdu. 

İnönü ve C. H. P. liler içeri girin
ce salon birden karıştı. Hele İnönü i-
ki parti temsilcilerinin ellerini sıkma
ya kalkınca son derece güzel bir man
zara ortaya çıktı. Y. T. P. liler İnönü-
nün elini sıkabilmek için masaya ar
kalarım döndüler. Böylece iki parti 
temsilcileri saf halinde teftişe hazır 
bir askeri kıta durumuna girdiler. 

Bu arada kimin nereye oturacağı 
kararlaştınlamadı. Feyzioğlu karı
şıklığa gülerek şöyle dedi : 

"— İkiliye alıştık ta, üçlüsü güç 
geliyor." 

İnönü, masanın başına oturdu. Ev
velâ Alicanı yanına çekti. Daha son
ra Dinçeri sol tarafına oturttu. Diğer 
politikacılar yanyana uzun masanın 
iki tarafına sıralandılar. 

Başbakanlığa ayrılan odanın ka
pısı kapandığında saatler 16.05 ti. 
Taraflar uzun girizgâha lüzum gör
meden doğrudan doğruya meselenin 
içine girdiler. Takvim, 16 Haziran 
1962 yi gösteriyordu. 
İlk otobüsü kaçıranlar 
Bitirdiğimiz haftanın başlarında, A. 

P. mutedillerinin bir iktidar kana-

Bilanço! 
İçerdekileri değil ama, dışar-

dakileri pek âlâ kandırabili-
yorlar. "Hâdiseler, seçimleri 
yapmak istemeyen 14'leri haklı 
çıkarıyor''muş... 

Vay teşhis, vay!. 
İhtilâlin idarecisi olarak or

taya çıkanlar seçimleri üç ay 
içinde yapsalardı, hem prestij
leri kurtulacaktı, hem kelleleri. 

Seçimleri bir buçuk yılda 
yaptılar. Prestijleri gitti, ama 
kelleleri kurtuldu. 

lifler kazansalardı da seçim
ler hiç yapılmadaydı, hem pres
tijlerinden olacaklardı, hem kel
lelerinden. 

Şu dostlarımıza 27 Mayısın 
Güdümlü Demokrasi için değil, 
Güdümlü, Demokrasiye karşı 
yapıldığını, nasıl etsek de bir 
belletsek acaba ? 

di olmalarını mümkün kılacak cesa
reti ve olgunluğu gösteremeyecekleri 
anlaşıldığında, yeni koalisyonun C. H. 
P. ile hangi partiler arasında yapaca
ğı hemen ortaya çıktı. İnönü dana 
önce Alican ve Dinçerle görüşmüştü. 
Y. T. P, Koalisyon partnerliğin;, 
partner adedi üzerinde durmaksızın 
kabul etmişti. Önce bir, hayali "Milli 
Koalisyon" türküsü çağıran C. K. M. 
P. süratle basiret yoluna geldi ve Y. 
T. P, nin yanında yer aldı. Haftanın 
ortasında İnönü, kendi Grubundan da 
yetki aldıktan sonra yeni hükümeti 
Müstakillerin de iştirakleriyle dörtlü 
olarak kuracağını açıkladı. A. P. mu
halefet saflarında, kaderine terkedi-
liyordu. İnönü Bölükbaşıyla da dosta
ne bir hasbıhal yaptı, onun fikrini al
dı. Bölükbaşı da, kuracağı yeni par
tiyle, şansım muhalefette deneyecek
ti. 

Y. T. P. de Koalisyona girme ka
rarını almak güç olmadı. Partide kuv
vet, Doğulu milletvekili ve senatör
lerin lideri durumunda bulunan Yu
suf Azizoğlundadır. Azizoğlu ve ya
kın arkadaşı Recai İskenderoğlu, Di-
yarbakırın genç milletvekili Adnan 
Aralla birlikte kulise giriştiler. Aziz
oğlu Alicana teminat verdi. Şahsen 
kabinede yer almayı pek istemiyor 
görünmesine rağmen, gönlünde bir 

C.H.P. nin idari organları müşterek toplantıda 
"Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar!" 
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PRİM! 

Cevdet Perin 
Türkiyede her kabine kuruluşu, bir Totodur. Daha Hükümetin teşkili 

bahis konusu olur olmaz çeşitli isimler ortaya çıkar. Bunlardan 
bir kısmının menşei, isimlerin sahiplerinin ta kendileridir. Bunlar, ba
zen seslerini değiştirerek veya bir ahbapları vasıtasıyla gazete büro
larına telefon ederler ve kendilerimin şu veya bu Bakanlık için aday 
olduklarına dair "kuvvetli haberler" bulunduğunu söylerler, sonra da 
işin esasını sorarlar. Bazıları daha da ileri gider ve gazetecilere ken
dilerine teklifler yapıldığını çıtlatırlar. Bitirdiğimiz haftanın içinde 
hemen bütün gazetelerde çıkan listeler bu usullerle tertiplenmiştir. 
Eee, gazetecinin aradığı haber! Bakanlık heveslisinin de derdi, ismini 
geçirmek. Koalisyonların en sağlamı, şüphesiz budur. 

Ancak, bir ismin akıbetinin dikkatle takip edildiğinin bilinmesi 
lazımdır. Bu, artık ziyadesiyle şöhretli ve patolojik bir Bakanlık has
talığına müptela Cevdet Perindir. Cevdet Perin, İnönü Kabinesinde 
Bakan alacak mı, bütün manevralarına rağmen olamayacak mı? Bu 
sualin cevabı, aynı zamanda, asgari bir siyasi ahlâk ananesinin politika 
hayatımıza yerleşip yerleşmeyeceğinin de sevabını teşkil edecektir. 

Şüphesiz ki, Bakan olmak için. yanıp tutuşan pek çok politikacı 
vardır. Bunların içinde, niçin Cevdet Perin? Çünkü Cevdet Perin, sa
dece son üç ay içindeki tutumu, davranışları, yazıları ve sözleriyle 
bir tipin bütün çizgilerini şahsiyetine resmetmiş ve bir prototip olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Son buhranda beş mesul aranacak olursa, bunların biri Cevdet 
Perinin ta kendisidir. Son Havadis gazetesine bir kaç ay Önce yazdığı 
makalelerin mürekkebi henüz kurumamıştır. O yazılarda Cevdet Perin, 
müfritin de müfritidir ve A. P. li idareci ve kütleleri Ordunun dahi 
kendileriyle birlik olduğunu söyleyerek af işinde uyuşmazlığa, ifrata, 
mübalağaya itmektedir. Koalisyonun 1 numaralı düşmanıdır. Kabine
deki A. P. li Bakanların 1 numaralı düşmanıdır. "Yeter artık, nedir 
bu zillet! Uyanın ey A. P. liler, kalkın ey ehl-i vatan!.-" diye haykır
maktadır ve A. P. -C. H. P. ortaklığına fit koymakla meşguldür. 

Sonra? 

Aaa! Bu zat, mutedillerin mutedili ve hatta onların sözcüsü olma
mış mıdır? Neden? Çünkü Bakanlık ümidi, artık o dağın ardındadır. 
Son Havadis yazarı Perin, inanılmaz fütursuzlukla o Perinin Son Ha
vadisini şimdi taşlamaktadır! 

Daha sonra? 
Daha sonra, üstad cuppadak Y. T. P. nin içindedir. Zira üçlü ko

alisyon kokusu almıştır ve Y. T, P, kadrosundan bir Bakanlığa daha 
kolay aday gösterileceğini hesaplamış, bunun pazarlığını da yapmış
tır. Eee, Y. T. P. de o istikamette bir akıntının peşinde.. O halde, açıl
sın baraj ! 

İşte, Cevdet Perin bu suretledir ki politika hayatımızda bir miyar 
haline gelmiştir. Şimdi, bir kabine kurmaktan çok memlekete siyasi. 
ahlâk konusunda ibret olmakla vazifeli v,e yıllar yılı Menderesin o zaa
fını tenkid etmiş İsmet Paşa Bakan mı, adam mı sualiyle karşıkar-
şıya.. Vereceği cevap, alacağı nota birinci derecede tesir edecektir. 

Sâdece, platonik alanda değil. Çünkü, memleketin işlerini kuraca
ğı ekiple yürütmek zorunda olduğu da pek aşikârdır.. 
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aslanın yattığı şüphesizdir, İskender-
oğlu - Aziaoğlu ikilisi karşılarında Y. 
T. P. nin A. P. den hiç de geri kal-
mayan müfritlerini buldular. Ama, 
bunların yenilmesi güç olmadı. 

Y. T. P. Üçlü koalisyonla ilgili tek
lif inin ana hatlarını daha önce Başba
kan İsmet İnönüye takdim ettiği için 
haftanın ikinci yarısında yapılan Y. 
T. P. Genel İdare Kurulu toplantısı 
pek hararetli geçmedi. Sadece, İnönü 
kompleksiyle malûl Aydın Yalçın Ge
nel İdare Kurulunda bir konuşma ya
parak İsmet Paşanın oyununa gelin
memesini istedi. Fakat bu tez pek tat
madığı için Yalçın sözlerini : 

"- Aman, ilk ileri sürdüğümüz 
şartlardan inhiraf etmeyelim" diye
rek bitirdi. Bu şartlar, son zamlar
da Yalçının savunucusu kesildiği Bü
yük Sermayenin küçük menfaatleri
ne uygun bir istikamettedir. Ama A-
lican bu defa son derece anlayışlı 
hareket ediyor ve arkadaşlarına iti
dal tavsiye ediyordu. 

Haftanın sonundaki cuma günü Y. 
T. P. nin kodamanları Meclise çok ne
şeli geldiler. Bilhassa Fahrettin Ke
rim Gökayın keyfine diyecek yoktu. 
Y. T. P. nin muhtemel Bakan adayı, 
o gün toplantı salonunun holündeki 
sette, etrafına pek iltifat etti. Y.T.P. 
liler F.K.G. yi tebrike başladılar ve: 

"— Tamam Hoca, artık seni mut
laka Bakan göreceğiz." dediler. 

O gün, Y. T. P. kuvvetlerinin ba
şı Azizoğlu, son emri verdi. Bilhas
sa Doğu illerinden gelen milletvekil
leri mutlak ve muhakkak İsmet Paşa 
Kabinesini destekleyeceklerdi. Aziz
oğlu bunu arkadaşlarına şu sözlerle 
izah etti: 

"— Y. T. P. nin bir kere daha şan
sı yaver gidiyor. 1946 ruhunu dirilt
mek için bu son fırsattır." 

Maksut bir ama.. 
Curcuna C. K. M. P. içinde kendini 

daha belli etti. Ancak C. K. M. P. 
bir, iki başlı ejder hüviyetinden ken
dini kurtaramamış olmanın acısını 
haftanın sonunda Seyfi Öztürkün bir 
beyanıyla yendiğini belli etti. Öztürk 
o gün Mecliste gazetecilerin sualleri
ne muhatap oldu ve şöyle söze baş
ladı: 

"— Arkadaşlar, artık ne sual so
rarsanız sorun cevabını alacaksınız." 

Bunun üzerine bir gazeteci Öztür-
ke Koalisyon için hangi şartları ile
ri süreceklerini, sordu. Öztürk rahat
lıkla izah etti. Bir defa C. K. M. P. 
hükümette en fazla altı, en az beş 
Bakanlık isteyecekti. Bu Bakanlıklar 
konusunda kesin bir kanaati olmadı
ğını bildiren Öztürk: 

"— Bizi mevki ve ikbal h ı ra için
de olarak umumi efkâra takdim et
mek isteyenlere bir nazire olarak. Ba
kanlıklardan çoğunun dışardan doldu-
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rulmasını arzu ediyoruz " dedi ve i-
simler bile verdi. C. K. M. P. Adalet 
Bakanlığı için Prof. Faruk Eremi a-
day gösterecekti. Hasan Dinçerin Baş
bakan Yardımcılığı muhakkaktı. Öz-
türk bu arada Ur başka suale muha
tap oldu. Bir muhabir : 

"— Peki siyasi af konusunda ne 
isteyeceksiniz?" diye sorunca Öz-
türk : 

"— İyi ki bu suali sordunuz. İzah 
edeyim" dedi ve sonra açıkladı: 

"— Siyasi affın bir siyasi yatırım 
konusu olmamasını ve Parlamento
nun bir atıfeti olarak çıkmasını sa
vunacağız. Ama bu arada da Hükü
met Programında bir sarahat isteye
ceğiz. Mutlaka Hükümet affın hangi 
tarihte gerçekleşeceğini programında 
açık ve seçik göstermelidir." 

Bir başka sual, C.K.M.P. nin Servet 
Beyannameleri konusundaki düşünce
lerini de ortaya çıkardı. C. K. M. P. 
Servet Beyannamelerini bir müesse
se kabul ediyor ve kaldırılmasını is
temiyordu. Ancak bir defaya mahsus 
olmak üzere geri verilmesini isteye
ceklerdi. 

Haftanın sonundaki o gün konu
şan Öztürk, C. K. M. P. nin taktiğini 
tespit ettiğini de açıkladı. C. K. M.P. 
Koalisyonda Bağımsızları istemiyor
du. T. T. P. nin de arzusu buydu. Bu-

Turhan Kapanlı 
Hem ağlarım, hem giderim 

nu Öztürk : 
"— İsterse İsmet Paşa kendi kon

tenjanından onlara Bakanlık versin. 
Ama biz Y. T. P. ile buna karşı o-
lacağız " diyerek izah etti. 

Kazın öbür ayağı 
Fakat Öztürk bütün izahatı boyun

ca ikide birde: 
"— Çadır kurar gibi parti kurul

maz " diyerek bir endişesini izhar et
mekten geri kalmadı. Karşılarında 
bulunan Osman Bölükbaşı handika-
pından haklı bir korkuları vardı. Öz-
türk : 

"— Partinin eski liderleriyle uzun 
zaman çalışmış bir partili olarak şu
nu ifade edeyim ki, Osman Bölükba
şı bu konuda hatalı hareket ediyor" 
dedi ve o sırada Meclis salonuna gir
mek üzere olan Hasan Dinçeri göste
rerek : 

"— İşte vatansever bir adam, pır
lanta gibi bir adam" diye ilâve et
ti. 

Hakikaten Osman Bölükbaşı ve o-
nunla birlikte C. K. M. P. den kopan 
bir grup yuvada kalanlar için bir kor
ku sebebi oldu. Koalisyonda Bölükba-
şısız bir C. K. M. P. olmak onları ür
kütüyordu. 

Bu sırada Bölükbaşı kendi takti-
ğini tespit etmişti. İsmet İnönü ka
binesini destekleyecekti. Memleketin 
içinde bulunduğu şartların vahame
ti iri yapılı lidere bu tarzda hareket 
etmek mecburiyetini veriyordu. 

Osman Bölükbaşı mutemet adam
larına kulise karışmamalarını, fa
kat İnönü kabinesi şayet kurulursa 

Havan, su ve döğücüsü 
koalisyonla alâkalı çalışmalar 

başladığından bu yana, sadece 
T. T. P., C. K. M. P. ve Müstakil
ler değil, bizzat C. H. P. liler azimli, 
kararlı, niyetleri belli ve açık bir 
İsmet İnönüyü karşılarında buldu
lar. Aslında, bunun şaşılacak bir 
tarafı yoktur. İsmet İnönü, mem
leketin kaderi üzerinde hayati ö-
nemde tesiri olabilecek bir "son tec-
rübe"ye girdiğinin pek âlâ farkın
dadır. Bu oyana, tıpkı 1946 - 50 ara
sında olduğu gibi, inisyatifi tam 
olarak elinde tutmak suretiyle oy
namak istemektedir. 

Diktatörlükten gönül rızasıyla 
vaz geçen ve politikada kalıp onun 
mihnetlerine katlanmayı göze alan 
bir başka şahsiyet bulunmadığı i-
çin İnönü'deki bir kompleksin bu 
duruma has bir rahatsızlık mı ol
duğunu söylemek kolay değildir. A-
ma şurası bir gerçektir ki, bilhassa 
İktidardan ayrıldıktan sonra İsmet 
Paşa "Aman, bana gene Milli Şef di
yecekler" endişesi içinde çok zaman 
inisyatifi elinden çıkarmıştır. Gerçi 
en sonda, kuvvetli şahsiyeti ve doğ
ru fikirleriyle duruma hâkim olmuş

tur ama, arada pek çok zaman, e-
mek ve kıymet heba edilmiştir. E-
ğer 1950 - 60 arasında İsmet Paşa, 
daha aktif olup ta 1946 - 50 İsmet 
Paşasının enerjisine sahip bulun
saydı, başımıza gelen bir çok dert 
gelmezdi. Koalisyon çalışmaları., 
Türkiyenin 1 numaralı devlet ada
mının bunu artık anladığını ve ha
vanda su dövmesine şartların müsa
it bulunmadığına inandığını göster-
mektedir. Şöyle bir etrafa bakınmak 
ve bekleyenleri görmek, İnönünün 
bu teşhisinde de bir hata bulunma
dığını anlamaya yetecektir. Bugün 
oynanan, Demokrasinin ölüm - ka
lım savaşıdır. 

Türkiye için, kalkınma yola tek
tir. Türklerin çalışması lâzımdır. 
Türklerin vergi vermesi lâzımdır. 
Türklerin kolay yol aramaktan vaz 
geçmesi lâzımdır. Türklerin okuma
sı lâzımdır. Türklerin tutumla ol
ması lâzımdır. Türklerin eşit şart
lar altında yaşamaları ve muamele 
görmeleri lâzımdır. Bugünkü dün
yada, banlardan başkası Türklere 
hayat hakkı vermeyecektir. Eşyanın 
tabiatı bunu icap ettirmektedir. 

Türkiye bu yola mutlaka tutacak-
tır. 

Bu yolu demokratik bir sistem 
içinde, yani yanılma payı ve ıstırap 
süresiyle derecesi en az usulle mi 
tutacaktır, yoksa bir başka rejimle 
buna zorlanacak mıdır ? İsmet Paşa 
birinci şıkkı milletin ve memleke-
tin selâmeti saydığı. Koa-
lisyon çalışmaların.! 
taviz vermez bir çevrece-
başında oturmuştur. Bu politikacı
ya devlet adamının verdiği tavize 
çekilmiş bir derin paydostur. Ata-
tatürk devrimleri muhafaza edile
cek ve tabii neticelerine vardırıla-
caktır. 27 Mayısın gerisine dönül
meyecek ve o hareketin sadece si
yasi değil, sosyal ve ekonomik he
defleri de gerçekleştirilecektir. 
Türk milletine, bir hamleci ruh mut
laka verilecek ve bunun müessesele-
ri kurulacaktır. 

Başka çare var mı? İnönü, bu
nu yapamayacak bir kabineyi kur-
mayı reddettiğini şu anda açıkça 
bildirmiş bulunuyor. 

"Çok şükür!" dememek müm
kün mü? 
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kırmızı oy vermemelerini emretti. 
Ancak, yeni kurduğu partisiyle 

ten fazla C. K. M. P. kesiminden adam 
alması gereken Osman B ö l ü k b a ş ı n ı n 
Hükümetle uğraşmadan C. K. M. P. 
ile nasıl uğraşabileceği bir takım su
al işaretlerinin belirmesine yol açtı. 
Her halde, Bölükbaşının parti ile 
memleket arasında kuracağı muvaze
ne , kendisi hakkındaki nota büyük 
nisbette tesir edecektir. Bugün görü
len, Bölükbaşının İnönü Hükümetinin 
kurulmasını istediğidir. 

Parlamentoda siyasi vaziyet bu se
klide belirince Y. T. P. ile C. K. M. P. 
idarecileri arasında haftanın sonunda 
gayrı resmî temaslara girişildi. İki 
partinin ileri gelenleri Koalisyon ça
lışmalarında C. H. P. nin karşısına 
müşterek dileklerle taleplerle çıkmak 
kararını verdiler. Gayelerinden biri, 
Bakanlıkların taksiminde C. H. P. nin 
adedi bir ekseriyete sahip bulunma-
masıydı. Y. T. P. kendisine 7, C.K.M. 
P. ise 5 Bakanlık biçtiler. İçişleri Ba
kanlığını da kendileri alacaklardı, C. 
H. P. ye 10 Bakanlık bırakılıyordu. 
Takip edilecek ekonomi politikasında 
da, görüşler meczedilecekti. 

Evdeki pazar ve çarşı 
Fakat bu hesaplar, tıpkı C. H. P. 

Grubunun bazı temennileri gibi, 
kayaya dönmüş bir İsmet Paşaya 
çarptı. İsmet Paşa, C. H. P. Grubu
nun affı sükuti geçiştirmek teklifini 

i kabul etmedi. Bunu programda, daha 
önce mümkün gördüğünü belirttiği 

şekilde, açık açık ele alacaktı. Yani, 
dört yıllık bir indirme yapılacaktı. 
Hükümden bu yana iki yıl da geçmiş 
olduğundan, altı seneye kadar mah
kûmiyet almış olanlar kanunun çık
masıyla tahliye edileceklerdi. Diğer 
bütün suçluların cezalarından da ay
nı miktar tenzil edilecekti. Böylece, 
meşruten tahliye müessesesi de işleye
ceğinden Kayseride sadece sekiz yıl 
ve fazla hapis yemiş olanlar kala
caklardır ki bunların sayısı topu to
pu 42'dir ve bunların çoğu, çöken re
jimin gerçek mesulleridir. Onlar da, 
yavaş yavaş ve şartlatın müsaadesi 
nisbetinde hürriyetlerine kavuşturula
rak o yara kapatılacaktır. Hükümetin 
programında, dört yıllık indirme ka
r a r ı açıkça yer alacaktır. Ancak çı
kanlar, kanun gereğince siyasî hak
lardan mahrum kalacakları gibi par
tilere de girip faaliyet gösteremeye
ceklerdir. İnönünün devlet adamlığı
nı buraya kadar götürmesi C. H. P. 
grubunda bir zümreyi hiç memnun 
bırakmadı ama, herkes Genel Başka 
m haklı bulup sustu. 

İnönü, evde hesap yapan diğer or
taklarına çarşının durumunu cuma 
günü bir yarı resmî toplantıda açık
ladı. 

İnönü saat tamı tamına 16.35 de 
Başbakanlığa geldi. İnönünün ilk ka
bul ettiği politikacı Devlet Bakanı 
Necmi Ökten oldu. İnönü Öktenden 
Bağımsız grubun bir listesini istedi. 
Ökten listeyi Başbakana takdim et
ti. Listede 13 milletvekili, 7 senatör 

ismi vardı. Ökten bir isimden müte
redditti. Ökten İsmet Paşaya bu ra
kamın yakında 30 u bulacağından 
ümitli olduğunu bildirdi. Başbakan, 
Bağımsızlara Kabinede 1 yer düştü
ğünü bildirdi. İnönü saat 17.10 da te
maslarına ara verdi. Başbakanlıktan 
kısa bir müddet için ayrıldı. 17.30 da 
döndüğünde basın mensupları Başba
kanın bir nikâh merasiminde bulun
mak üzere Başbakanlıktan ayrıldığı
nı öğrendiler. 

Saat 17.46'da ise davetli iki par
ti lideri Başbakanlığa geldi. 

İlk gelen C. K. M. P. Genel Baş
kan Vekili Hasan Dinçer oldu. Dinçe-
ri az bir farkla Alican takip etti. Ali-
can Consul'ünü park ederken gaze
teciler Dinçeri durdurdular ve : 

"— Hasan bey, Ekrem bey geldi. 
İçeriye beraber girin de birlikte bir 
resminizi çekelim" dediler. İki lider 
el sıkışırken de bir gazeteci : 

"— Tamam, koalisyonun bir ka
nadı kuruldu" diye takıldı. 

İlk sual Hasan Dinçere tevcih e-
dildi. Bir gazeteci.:. 

"— Hasan bey bu gün şartlarınızı 
mı getirdiniz?" diye sordu. Dinçer 
buna: 

"— Hayır, daha şartlarla ilgili te
maslar başlamadı" diyerek cevap 
verdi. 

İki parti lideri daha sonra ağır a-
ğır merdivenleri çıktılar ve bronz ka
pıdan içeriye girdiler. 

Saat 19,37 de Alican ve Dinçer, bir 
kere daha gazetecilerin ortasına düş-

İsmet İnönü, C.H.P. Grubunda konuşanları dinliyor 
Eski partide yeni ruh 
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Hadiselere Bakış 

D. Avcıoğlu 

Bu memleketin 
talihsizlikleri 

sıralanırken, için
de mutlaka "fi
kir" kelimesinin 
bulunduğu parlak 

ve gösterişli eti
ketler altında or
taya çıkan bir ta-
kım aydınların, 
umdukları ko
lay başarıyı kaza
nanla mala rıy la 
birlikte değişme
leri ve adeta ta

nınmaz hal almaları unutulmamalı
dır. Bilhassa çok partili hayata gir
memizden bu yana geçen onyedi yıl 
içinde öyle hazin misaller birbirini 
kovalamıştır ki, insanın ıstırap duy
maması imkansızdır. Tamamile 
şahsi, tamamile hususi sebeplerden 
dolayı, miskin ve küçük hesaplarla 
sayısız insan bir gün evvel ak dedi
ğine bir gün sonra kara demiştir. 
Öyle kombinezonlar, öyle ittifaklar 
kurulmuştur ki şaşmak kabil ol
mamıştır. Öyle adamlar, hiç değiş
meden, bir araya gelmişlerdir ki 
herkes parmağını ısırmıştır. Müşte
rek tek şeyleri bulunmayanları ba
zen menfaat, bazen korku, bazen 
hırs, bazen kin, ekseriya ihtiras yan-
yana getirmiştir. Ama bu çeşit top
lulukları daima, bir tek vasıf dam
galamışlar. Bunların hepsi, yapıcı 
değil yıkıcı bir gaye etrafında bir
leşmişlerdir. Belki de bu yüzden do
layı, hep, yeldeğirmenine saldıran 
Don Kişotun akibetinden daha par
lak bir akibeti sağlayamamışlar
dır. 

Şimdi, gene bu tarz bir cephenin 
varlığı kendini hissettiriyor. Ortaya 
bir fikrin temsilcisi, bir görüşün 
savunucusu diye çıkmış bazı kim

seler bir "mem-
nunsuzlar koalis
yonu" içinde, as
lında kendi istik
ballerini tüketi
yorlar. Umulan 
kolay başarı ge
ciktikçe hatta bir 
serap haline gel
dikçe ve kafalar 
realitenin sert 
kayalarına vur
dukça en aklı ba
şında sanılan kim 
Belerin pusulayı A. Türkeş 

şaşırmaları hazin oluyor. 
Bir insan, sosyalist fikirlere sa

hip bulunabilir. İşçi haklarının sa-
vunucusudur. Büyük sermayenin 
karşısındadır. Ağaların nüfuzunu 
yıkmak ister. Vergi reformunu lü
zumlu bulur. Mükemmel! Ama bu 
insanın nasyonal sosyalist, ırkçı ve 
gerici, faşist temayüllü, militarist 
rejime taraftar başka kimselerle iş
birliği yapması, yayın organların
da onların propagandasına girişme
si aklın alacağı ve fikir haysiyetine 
pek uygun davranış sayılabilir mi? 
Hele bu acaip topluluğa, ne istedik
leri meçhul, ama her halde ile-

rici ve hürriyetçi 
sayılmayacak 22 
Şubatçılar dahil 
edilirse, çorba 
büsbütün karış -
maz mı? İnsan 
kolay kolay İ 
nanmayabilir. A-
ma bizim salon 
sosyalistleri, Tür 
keş grubu ve 22 
Şubatçılar elele 
ve kolkola gel-

S. U l a y mişlerdir. 

Bu kadarla kal
sa, gene İyi.. 14'-
ler ile Eminsular 
eş bir sempatinin 
hedefidir ve hani 
hafızalar biraz 
daha nisyanla 
malûl olsa bun
lardan her ikisi
nin de Demokra
sinin -ve tabii İs
met Paşanın -
kurbanı bulun
duklarını sanmak F. T e v e t o ğ l u 
kabildir. Eminsu
lar, Ordudan çıkarılmışlardır. O hal
de, yıkılsın bu rejim. 141er de yurt
tan çıkarılmışlardır. Gene yıkılsın 
bu rejim. Hem de, 14'lerle Eminsu-
ların koordine gayretiyle. Hal
buki Eminsu meselesi, 14'lerin birin
ci derecede M. B. K. ne hakim bu
lundukları sırada o aynı İsmet Pa
şanın çok şiddetli itirazlarına rağ
men yaratılmıştır. Şimdi, iki kılıç 
bir noktada birleşiyor: Memnunsuz-
luk! 

Bunlara, iki ayrı grup daha ka
tılmaktadır ki, böylece pandomina 
tamamlanmaktadır. 14'leri uzaklaş
tıran M. B. K. üyelerinden bir baş

ka zümre de, 
şimdi sol tema
yüllü, ilerici, re-
formist, mecburi 
iş seferberliğin-
den zenginlerin 
parasını almaya, 
Ötekilerin çeşitli 
fikirlerinin taraf
tarıdır. Nihayet, 
bir "porte - paro-
le" hüviyeti için
de bazı kimse-
ler, sadece bir se- N. Zeyt inoğ lu 
rabın peşinde o-

nunla bununla, şununla ötekiyle te
mas etmekte, el altından vaadlerde 
bulunmakta, telkinler yapmakta, ü-
mitler vermekte, en safları tuzağa 
bile düşürüp başlarına dert açmak
ta, en nazik konularla en sorumsuz 
şekilde oynamakta ve anormal bir 
iktidar devr-i tesliminin zeminini o 
karışık kütleyle birlikte hazırla-
maya çalışmaktadır. 

İhtimal ki bu gruplardan her bi-
ri, bizde adet olduğu gibi, kendisin-
den başka herkesi kör ve sersem; 
sandığından oynanan oyunun Uç] 
farkedilmediğini sanmaktadır. Hal-
buki her şey, şu anda tabak gibi a-
çık bulunuyor. Her grup, ancak bu 
rejimin "sökmemesi" suretiyle ken-
disine bir rol düşeceğini tevehhüm 
ettiğinden, önce bu gayeye varılma
sı için şeytanla bile ittifak yapmak-
tan çekinmiyor. Grupların farkına 
varmadıkları, bekledikleri çökmey-
le birlikte bir keşmekeşin, bir kao
sun Türkiyeye hakim olacağıdır. O 
karışıklıktan nenin çıkacağı hiç bel
li olmaz. Ama o karışıklıkta kimle
rin anafora kapılıp gideceğini gör
mek için kâhin olmaya lüzum yok-
tur. 

Bari, işin komik tarafı bertaraf 
edilsin : Aslında 
karşısında, de
mokratik siste
min bekasına 
yüzdeyüz taraf
tar ve yurdun se
lâmetini başka 
tarafta görmeyen 
Ordu,- Gençlik ve 
Basın bulunan 
gruplar ''fikir" 
kelimesini terket-
sinler. 

Oyuna, kimse-
nin kandığı yok ki. T. Aydemir 
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tüler. Başbakanla yapılan mülakat 
tam bir saat devam etmişti. Meraklı 
gazeteciler hemen suallere başladılar. 
Alican bunu bildiği için suali bekle
meden konuştu : 

"— Vaziyeti umumi olarak müza
kere ettik. Yarın da üç partiden be
er kişilik koalisyon komiteleri top
lanacak. Müzakereler devam edecek
t ir" dedi. 

Sonra gazeteciler Dinçere koştu
lar. Dinçer de aynı mealde konuştu 
ve içerde durumun müzakeresinin ya-
pıldığını bildirdi. İki lider ayrıldılar. 
Gazeteciler bir türlü Dinçerin yaka
sını bırakmıyorlardı. Sual üstüne su
al sordular. Bir gazeteci: 

"— Hasan bey yarınki toplantıya 
sadece üç partinin temsilcileri mi ka
tılacak, Bağımsızlar katılmayacaklar 
mı ?" diye sordu. Dinçerin cevabı kat'i 
bir hayır oldu. Bu defa gazeteciler: 

"— Yoksa bağımsızlar koalisyo
na kakılmayacaklar mı?"'diye sordu. 
Dinçer bunu da bir "Bilmiyorum" ile 
savuşturdu. Dinçer bundan sonra yo
la revan oldu. 

Liderlerin Başbakanlığı terketme-
sinden bir kaç dakika sonra Bağım
sız milletvekillerinin lideri Necmi 
Ökten kapıda göründü. Gazeteciler o-
na da büyük ilgi gösterdiler. Öktene: 

"—' Aydınlığa kavuşmayan bir hu-
sus var. Bizi aydınlatır imsiniz?" di-

Hâlûk Nurbaki 
Ağlayan nar, gülen ayva 

ye sordular Ve izah ettiler. 
"— Bağımsızlar hükümete işti

rak edecekler m i ? " 
Ökten, kapısı açık otomobilin için

de yanan lambayı gösterdi ve güle
rek : 

"— İşte, bakın aydınlandı" dedi 
ve sonra bir cevap vermeyerek uzak
laştı. 

Ortaklığın şartları 
İnönü o gün müstakbel ortaklarına, 

bazı gerçekleri anlattı. Bir defa, 
Bakanlıkların adedi her kuvvetin ça
pına göre tesbit edilecekti. Kafadan 
bir rakam bahis konusu değildi. Mev
cut duruma göre C. H. P. 12, Y . T . P. 
6, C. K. M. P. 3, Bağımsızlar 1 Bakan
lık alacaklardı. Eğer C. H. P. eski Ba
kanlıklarını muhafaza ederse, bunla
ra İçişleri Bakanlığı ilave edilecek
tir. Bu taksime C. K. M. P. lideri Ka
binede ekseriyein C. H. P. de olacağı
nı söyleyerek itiraz e t t i . Başbakan, 
henüz bir Hükümette vazife almamış 
olan Dinçeri teskin etti. Kabinelerde 
kararlar, adedi ekseriyetle alınma
maktadır. Bir Grup 1 Bakanla tem
sil edilse bile, kabul etmeyeceği bir 
husus ortaya çıktığında bu Grup Ko
alisyondan, yani Hükümetten çekil
mek hakkına sahiptir. Hükümet ka
rarları, tarafların ittifakıyla alın
maktadır ve bir bütündür. Bir oyla
ma, bahis konusu değildir. 

O gün ortaklığın iki partneri İnö-
nünün memleket konularındaki ana 
görüşlerini de öğrendiler. Alicanın 
Servet Beyannamesinin kaldırılması 

Gümüşpalanın Korkuluğu 
Frankenştaynı yaratan doktorla 

Pygmalion'u yaratan heykeltraş-
tan sonra A. P. Genel Başkam biz
zat imal ettiği bir mahluğa hakim 
olamayanlar listesine Gümüşpala 
adını yazdırmış bulunuyor. Gümüş-
palanın Frankenştaynı veya Pyg-
malion'u, namlı "A. P, Teşkilâta
dır. Ancak, doktor ve heykeltraşın 
eserleriyle A. P. Genel Başkanının 
eseri arasında bir fark vardır. 
Frankenştayn bir canavar, Pyg-
malion bir güzel kadındır. "A. P. 
Teşkilâtı" ise, sâdece bir gülünç 
korkuluk. İşin daha da gülüncü, 
Gümüşpalanın elinde salladığı bu 
korkuluktan çekinen, korkan, ar
ken veya en azından onu hesaba 
katacak kadar safdil kimselerin bu
lunması, bu kimselerin de koca Mec
liste yer almış olmasıdır, 

Gümüşpala, şu "A. P. Teşkilâ
tı"nın ne olduğunu bir anlatır mı ? 
Günün birinde merkezde bir parti 
kurulmuş. Partiye bir kurucu züm
resinin kayıtsız şartsız hakim olma
sı, bu zümreden çok şey bekleyen 
günün kudret sahipleri tarafından 

öylesine istenmiş ki normal, anor
mal bütün yetkiler bu heyete ve
rilmiş. Hatta, bilmem ne kadar sü
re Büyük Kongre yapılmaması da 
tüzüğe geçirilmiş. 

Kurulan, parti ya.. Yurt içinde 
teşkilâtı olması lüzumu ortaya çık
mış. O zaman Kurucular ve bilhas
sa Gümüşpala ile onu idare edenler 
her ilde bir adam bulmuşlar, ona 
"Sen, teşkilâtsın!" demişler. O a-
dam da başka adamlar bulmuş, ay-
nı tarzda onları "teşkilâtın kade
meleri" ilân etmiş. Bu muamele 
yapılırken kapatılmış D. P. nin, ba
şında on ya da yirmi suistimal, nü
fuz ticareti, gayrımeşru servet ne
ylinden dâva bulunan kabadayı mi
litanları tercih edilmiş ve bunlara, 
dertlerinden hesap vermeksizin 
kurtulmanın tek çâresinin yeni par
tiyi seçimlerde kazandırmak olduğu 
söylenmiş. Bunlar da. elhak, canla
rını dişlerine takarak çalışmışlar, 
günün iktidarından gayrımemnun 
kütleleri organize etmişler, eski 
tecrübelerinden faydalanarak ol
madık propaganda yapmışlar, bir 

netice almışlar. Ama, evdeki hesap 
pek çarşıya uymamış, iktidar ele 
geçirilememiş. 

İşte, "A. P. teşkilâtı" bu? Baş
kente gelip te politika dikte eden 
il başkanları hangi oyla, kimin des
teğini kazanarak, ne zaman yapıl
mış seçimle işbaşına gelmişlerdir? 
Kongre mi toplamışlardır? Kayıt
lı üyelerin fikrini mi sormuşlar
dır? 

Hayır! Gümüşpala onlara "Siz, 
teşkilâtsınız" demiştir. Onlar da, 
teşkilât olmuşlardır. Şimdi aynı 
Gümüşpala, hiç olmazsa milletten 
oy alarak Meclise gelmiş temsilci
lerin karşısına bu korkuluğu çıka-
rıyor ve "Bakın, teşkilât ne diyor!" 
diyor. 

Sevsinler, teşkilâtı! 

Böylesinden bir günde, bin tane
si kurulur. Ama, kargaların kork
mayacağı korkuluktan korkan tem
silciler? İşte bakın, onların bir ta
nesini bin gün arasanız eşine em
saline başka yerde rastlayamaz
sınız. 

12 AKİS. 18 HAZİRAN 1962 

pe
cy

a



YURTTA OLUP BİTENLER 

yolundaki ısrarı fayda vermedi. C.H. 
P. ancak, 1961 ve 62'de verilmiş be
yannamelerin iadesine, fakat yeni 
baştan alınmasına, yani usulün 1961 
den itibaren isletilmesine razı olacak 
gribi görünmektedir. Atatürk ilkeleri 
ve 27 Mayıs ruhu konularında herke
sin aynı fikirde olduğu hemen görül
dü. Bu. bir gün sonra masa başına o-
turacak olanların prensipte anlaşa
caklarını ümidini doğurdu. Öteki ko
nularda da esasa dokunmayan karşı
lıklı anlayış havası, bir yeni tecrübe
yi mümkün kılacaktır. 

Cumartesi gecesi taraflar Meclisi 
terkederlerden gazetecilere ketum, 
fakat ümitli güründüler. Varılacak 
kararlar önümüzdeki haftanın baş
larında Gruplara götürülecek, uyuş
ma olursa Kabine haftanın ikinci ya
nsında, perşembe veya cuma günü i-
simlerle ilân edilecektir. Ondan evvel 
çıkarılacak her haber, bir masa bası 
tahminini kolay kolay geçmeyecek
tir. 

Bekleyen dervişler 
Bitirdiğimiz haftanın içinde A. P. 

Grubuna bakanlar, isteristemez 
Rabelais'nin "Pantagruel" adlı nefis 
romanındaki Panurge'ün koyunlarını 
hatırladılar. Gerçekten de bütün haf
ta boyunca A P. 1i senatör ve millet-
vekilleri gösterişli Parlamento binası
nın koridorları içinde bir yandan bir 
yana koşuşup durdular, birinin yaptı
ğını ötekiler hemen taklide kalkıştı
lar, kendi mantık ve izanlarını kullan
maya dahi lüzum hissetmeksizin dal
galara kapıldılar da, kapıldılar. 

Ama, Panurge'ün koyunlarını en 
ziyade Bursanın Meclise hediyesi olan 
İhsan Sabri Çağlayangilin peşine ka
tılmış görünen "mutediller" hatırlat
tılar. Hatırlatmakla kalmadılar, hare
ketsizlikleri ve inisyatif noksanlıkla-
rıyla hakikaten yürek paralayıcı bir 
manzara teşkil ettiler. Haftanın so
nunda, banların çoğu şaşkın ve bit
kin, bir karar verememenin insanı 
boğan sıkıntısı içinde bulunuyorlardı. 
En verimli olabilecek anda huruçu ba
şaramadıklarından, şimdi bunlardan 
bir 'kısmının, sadece tembellikten A. 
P. içinde kalması, bir başka grubun 
da yeni maceralara sürüklenmesi hiç 
kimseyi şaşırtmayacaktır. Aklını ba
sına devşirip gerekli zamanda gerekli 
hareketi yapanları ise ne nisbette A. 
P. temsilcisinin takip edeceğini şart
lar ve ayrılanların basiretiyle başarı 
derecesi tâyin edecektir. 
"İki ekstrem" 
Geride bıraktığımız haftanın içinde, 

A. P. kulisinde en ziyade "iki ekst

rem" lâfı dolaştı. "İki uç" manasına 
gelen bu tâbirle, partinin iki büyük 
kanada ayrılmış olması kastedili
yordu. Ama bu gerçeği görenler dahi, 
iki cami arasında beynamaz kalmak
tan kendilerini kurtaramadılar. 

İnönü Mütehassıslarının parlak 
kehanetleri hilafına Hükümet Başka
nının istifası bir fiili durum halinde 
ortaya çıkınca, A. P. de maskeler atıl
dı. Bir ırkçı ekalliyetin, Gümüşpalayı 
da aralarına alarak partiye hakim ha
le geldiği anlaşıldı. Grubu, Alpaslan 
Türkeşin ideal arkadaşlarından Fethi 
Tevetoğlu idare ediyordu. Fethi Te-
vetoğluyu 27 Mayıs İnkılâbı, D. P. nin 
Samsun il başkam bulmuştur. O soy
dan pek çok D. P. i1 başkanı kazaya 
uğramış bulunduğu halde, devrin 
Kudretli Albayı bir zamanlar beraber 

turancılık maceraları geçirmiş olduk
ları ideal arkadaşım hemen himaye
sine almış, daha sonra da gazetesiyle 
Gökhan Evliyaoğlu kliğe katılmıştır. 
Türkeşin bir yandan Tevetoğlu, diğer 
taraftan "Gökhan ve Hami begler" i-
le münasebetini, 13 Kasım ameliyesin
den sonra da devam ettirmiş olduğu 
hiç kimsenin meçhulü değildir. O dev
rin Kudretli Albayı, ile kafatası öl-
çücü arkadaşlarının gayesi, başını 
kesecekleri D. P. gövdesinin üzerine 
kendilerini oturtmak olmuştur. Kud
retli Albayın kudretini kaybetmesiy
le bir ara suya düşen plân, A. P. i-
çinde aynı ekibin, dolambaçlı yoldan 
idareyi ele geçirmesi sayesinde yeni
den su yüzüne çıkmıştır. "Ekstrem" 
lerden biri budur. Bu uç, su anda Gü-

müşpala ile yaver-i hası Osmayı avu-
cu içine almış bulunmaktadır. 
Göle çalman yoğurt 
Geride bıraktığımız haftanın ikinci 

yarısında cuma günü, lâcivert ny-
lon elbisesine asorti çantasıyla Şina-
si Osma A. P. Grup odasından çıkıp 
asansörlerin bulunduğu koridora gir
meğe hazırlanırken, gazeteciler tara
fından çevrildi ve sual yağmuruna 
tutuldu. İlk soru: 

"— İki gündür Genel İdare Kuru
lunuz toplanıyor, ne konuşuyorsu
nuz?" şeklindeydi. 

Osma hiç düşünmeden cevap ver
di: 

"— Memleket meselelerini gözden 
geçiriyorduk!" 

Osmanın cevabı, suali soran dahil, 
etrafım saranları bir hayli güldürdü. 

Aslına bakılırsa A. P. Genel İdare 
Kurutu üyesi de işin farkına varmış 
ve konuyu değiştirmek üzere ilk ham
leyi yapmıştı. Ama geç kaldığından 
manevrasında muvaffak olamadı ve 
gazetecilerin, geniş tebessümleri ara
sında asansöre doğru yollandı. 

İkinci kata gelince, uzun korido
ru sportmen adımlarla katetti ve A. 
P. Grup İdare Kuruluna ayrılan oda
nın kapısından içeri girdi. Grup İda
re Kurulu birkaç eksiğiyle tamamdı. 
Tevetoğlu ve kliki Osmadan daha ev
vel gelmişler, masanın başına otur-
muşlardı. Diğer üyeler birer ikişer 
geldiler. Çoğunluk temin edilince A. 
P. Genel İdare Kurulu "memleket 
meseleleri" ni tartışmaya devam et-
ti. 

Akif Eyidoğan - Kamuran Evliyaoğlu 
Erken ayılanlar 
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Yüz-Göz 
Bırakınız teşekkülleri, ciddi ve kendini bilen insanların bile dikkat 

ettikleri bir husus vardır: Yüz - göz olmamak. Zira, öyle hareket
ler vardır ki bunlar bir defa yapıldığı zaman kıymet ifade eder, tek
rarlandılar mı sadece itibarsızlık getirirler. Evlâtlarını mütemadiyen 
azarlayan bir baba, ikide bir evden kaçan bir ana, herkesi tehdit eden 
bir politikacı, kovma korkuluğunu ikide bir sallayan bir patron, dai
ma çalışamayacağını söyleyen bir işçi... Bunlara şimdi, Gümüşpalanın 
A. P. sini de ilâve edebilirsiniz. Türkiyede, attıklarına böylesine kucak 
açan, suçladıklarını iki gün sonra temize çıkaran, mensuplarının bir
biri aleyhine o kadar kötü konuştukları, sonra da sarmaş dolaş olduk
ları bir başka siyasi teşekkül yoktur. Hiç şüphe yok A. P. nin, kemi
yet itibariyle Meclise yüklü bir kadroyla geldikten, hem de, ne nimet, 
iktidarın bir kanadını teşkil ettikten sonra bu hale düşmesinde en büyük 
rolü yüz - göz olma keyfiyeti oynamıştır. 

Yorgancıoglu niçin atılmıştır? Eğer A. P. idarecileri üzerinde bir 
tek baskı olmuşsa bu, umumi efkârın baskısıdır. Yok, idareciler başka 
baskılar altında böyle Ur karar aldılarsa, sadece partilerinin değil, şa
hıslarının da İtibarını zedelemişlerdir. 

Zaten Yorgancıoğlu, tek misal değildir. Ya Burhan Apaydınlar, Gök
han EvliyaoğluIar. Hami Tezkanlar ve ötekiler? Hem de, bunların ka-
yıtları partiden silinirken parti liderinin ve arkadaşlarının İleri sürdük
leri ithamlar hiç kimsenin hatırından henüz çıkmamıştır. O tarihte atı
lanlarla hepsi, hemen hemen "vatan hiyaneti" suçuyla damgalanmışlar 
ve o çeşit tiplerin A. P. gibi müstesna bir toplulukta yerleri olmadığı 
ilan edilmiştir. 

Şimdi, bütün bu zevat A. P. nin içinde. Hatta, içinde de değil de, 
başında. Eee, adamlar aynı olduğuna ve tutumlarında da zerrece deği
şiklik bulunmadığına göre akla bir tek ihtimal geliyor: Demek ki A. P. 
bizzat idarecilerinin nazarında artık o muteber topluluk değildir. 

O halde, nedir? 
Büyüklerimiz, dememişler : "Anasına bak kızını al, kenarına bak 

bezini a l ! " 
Buna, şimdi bir yeni ilâve var: "... idarecisine bak, partisini a l ! " 

Ele alınan ilk konu salı günü ya
pılacak A. P. Meclis grupunda son o-
laylarla ilgili Genel İdare Kurulunun 
tutumu oldu. Bir tebliğin hazırlanıp 
Gruba takdimi işi, içlerinde Tevetoğ-
lunun da bulunduğu bir heyete veril
di. Tebliğ Genel İdare Kurulunun son 
olaylarla ilgili görüşünü derli toplu 
ortaya koyacaktı. Ana fikrini A. P. 
nin bir oyuna geldiği tezi ve parça
lanması için C. H. P. yönünden yapı
lan tazyiklere kulak aşılmaması tav
siyesi teşkil edecekti. Bunun dışın
da, A. P. nin muhalefet vazifesini ya
parken dikkat edeceği hususlar yer a-
lacaktı! 

Bir başka husus, yeniden istifa et
meğe karar veren Grup İdare Heyet
lerinin - Meclis ve Senato - seçimle
riyle ilgiliydi. Bu seçimlerin yapıl
ması gerekiyordu. Zira birkaç gün ev
vel istifa etmekten vazgeçen Grup 
İdare Heyetleri yeniden istifa hikâ
yelerini tazelemiş ve yeni seçime gi
dilmesini talep etmişti. Genel İdare 
Kurulu bu konuda Grupta takınacağı 
tavrı ve ne şekilde hareket edeceğini 
kararlaştırdı. 

Seçimlerde bir noktaya azami de

recede dikkat edilecekti. Mutedil ola
rak vasıflandırılan gruptan birkaç 
kişinin İdare Heyetine girmesine göz 
yumulacaktı. Ama, gene de çoğunlu
ğun elde edilmesi şart koşuluyordu. 
Bunun temini A. P. içindeki muhte
lif cereyanların birbirine karşı geti
rilmesiyle mümkün olacaktı. 

Saat 18.30 a doğru dağılan A. P. 
Genel İdare Kurulu üyelerinin herbi-
ri kendi cephesinden memnun ve neşe
li Meclisten ayrıldı. Gümüşpala ve pek 
mutemed adamı Şinasi Osma olayla
rın cereyanından ve Genel İdare Ku
rulundaki hakimiyetlerinden, Irkçı E-
kalliyetin temsilcileri işlerin istedik
leri gibi gitmesinden, "taallukat" ise 
artık istedikleri gibi at oynatabilecek-
lerinden ziyadesiyle memnun görün
mekteydiler. 

Ağızlara da bal 
K oca A. P. nin Genel Sekreterliği

ni uzun zaman uhdesinde bulun
durmuş olan. Şinasi Osma işi otoma-
tikman halletmiş bulunuyordu. Osma-
ya göre Genel İdare Kurulunda 14 ki
şi itirazsız Gümüşpalanın adamıydı. 
Beş kişi de kendi emellerine -Irkçı E-
kalliyeti temsil edenler - hizmet et

mekte, iki kişi da henüz bir karara 
varmamış durumdaydı. Osmanın ka
leme vurduğuna göre taş çatlasa Ge
nel İdare Kurulunda karar, Gümüşpa
lanın fikri hilâfına çıkmazdı. An
cak sabık Genel Sekreterin hesabı 1-
çine giren 14 kişi arasında meselâ 
bir Hasan Aksoy mevcuttu. Mesela 
emekli Amiral Tevfik İnci 14 ün için
deydi. Bir Vedat Ali Özkan Gümüşpa
lanın safında tahmin ediliyordu. He
men akla geliveren bu üç isimden ü-
çü de A. P. nin Büyük Kongresini 
dört gözle bakliyen üyelerdi. 

Aslına bakılırsa Kurulda Gümüş-
palayı tutanlar mahduttur. Ferhat 
Nuri Yıldırım - her seçildiğinde bir 
kaç kere istifa eden ve geri alan 
meşhur milletvekili . Cenap Aksu, 
Celâl Ertuğ, İhsan Köknel ve bir yere 
kadar İsmail Hakkı Tekinel Genel 
Başkanı desteklemektedirler. Bunla
rın yanında İhsan Öcal, Tevetoğlu, 
Alaattin Çetin, Hasan Aksoy, Ter
fik İnci, Mehmet Yorgancıoglu, Ba
ki Güzey grubunun acı kuvvetleridir. 
Geriye kalanlar da, D. P. devrinin i-
natçı partizanları veya neye karar 
vereceklerini henüz bilmiyen acemi 
politikacılardır. Hal böyle olunca, 
Gümüşpala ve avanesinin yakın bir 
gelecekte saf dışı edilmeleri büyük 
Sürpriz olmıyacaktır ve "Irkçı Ekal
liyetin" çabası da bu yöndedir. Sade-
ce "şartlar"dır ki, ekalliyeti bekle
meğe itmektedir. 

Öteki cami 

Bu kaba oyun, A. P. nin çoğu genç 
ve yeni politikacılarından bir kıs

mının gözünü hemen açtı. Bunlar, par
tiyi mukadder âkibetine terketmek-

İ h s a n S a b r i Ç a ğ l a y a n g i l 

Çoban kaval çalar 
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ten başka yapılacak şey olmadığını 
süratla ve basiretle gördüler, kendi
lerinden evvel D. P. nin İspatçıları-
nın yaptıkları gibi soluğu dışarda al
dılar ve teşkilâtlandılar. Bu grup şim
di, yeni koalisyonun bir kanadını teş
kil ettikten sonra yurt içinde gelişe
cek ve şansını deneyecektir. Her şey 
göstermektedir ki eğer Hükümet ba
şarı kazanırsa, yeni siyasi teşekkül 
yaşayacaktır, eğer o tecrübe de fi
yaskoyla neticelenirse demokratik 
sistemle beraber mutediller de siyaset 
sahnesinin dışında kalacaklar, ama 
her halde A. P. gibi altında kalma
yacaklardır. 

Buna mukabil, A. P. nin gittiği is
tikameti gören, fakat kendilerinde 
geniş bir politika tecrübesi vahme-
den ve "ötekiler"i çocuklukla, ama
törlükle itham eden bir başka "pro
fesyonel politikacı" grubu başka bir 
oyuna girişti. İhsan Sabri Caglayan-
gil, Cavit Oral, Ahmet Topaloğlu ve 
arkadaşları bu davranışlarıyla D. P. 
nin Sıtkı Yırcalısını ziyadesiyle ha
tırlattılar ve "imam evinden aş, ölü 
gözünden yaş" koparma sevdasına 
kapıldılar. 

Çağlayangil, mutedil milletvekil
lerinin ırkçı ekalliyete ve onlarla be
raber hareket eden Gümüşpalaya kar

şı hareketlerinde birinci plâna çıkı 
yı bildi. İşi üzerine alan ve yükü o-
muzlarında taşımaya hazır lider 
zisyonuna girerek kartlarım teker te-
ker oynamağa başladı. 

İlk hamlede parti içinde mücade-
leyi kazanma yolunu tuttu ve kay-
betti. Ama mücadelesine devam ken-
disi için- etti. Bu defa mağlup ... 
mutedilleri parti içinde kalarak mü-
cadeleye devam etme fikri etrafı 
toplamağa çalıştı. Kopulacaksa, bir-
likte kopıılacaktı. Çabası boşuna; de-
ğildl. A. P. den kopacak parçanın dı-
şında bulunduğundan, parça ne ka-
dar büyük olursa ve kendisi tarat 

Eğer bir gün, D. P. iktidarının ba
sım yiyenlerin bir listesi ya

pılacak olursa bu listede bir kala
balık sınıf ön yerlerden birini işgal 
edecektir. Bu sınıf, İnönü Mütehas
sıslarıdır. Düşününüz, D. P. liderle
rinin İnönü fobisi dolayısıyla po
litika hayatımızda ve o liderlerin 
çevresinde, büyük ücretlerle trans
fer edilen bir İnönü Mütehassısları 
kadrosu teşekkül etmiştir. Somun-
cuoğludan Erime. Topaloğludan 
(Atıf) Kırdara kadar.. Ama bunla
rın bütün teşhisleri hatalı, bütün 
tahminleri yanlış çıktığı içindir ki 
D. P. iktidarı hazırladığı her oyu
nun altında kendisi kalmış ve en 
sonda, yıkılıp gitmiştir. 

D. P. iktidarı yıkılıp gitmiştir a-
ma, İnönü Mütehassısları neslinin 
tükenmediği anlaşılıyor. Eski üstat
ların yeni çömezleri, şimdi başka 
başları yemekle meşguller. "İnönü 
şunu yapar", "İnönü bunu yap
maz", "İnönü şöyle düşünür", " İnö
nü buraya kadar gitmez" diye diye 
35 Ekimden bu yana pek çok adam 
kandırılmış, pek çok otobüsün ka
çırılmasına yol açılmış, pek çok hüs
rana sebebiyet verilmiş ve dünya 
kadar sürprizle burun buruna ge-
linmiştir. 

İlk Koalisyonun kurulması sıra
sında, yüksek çevrelerden gelen Mi' 
li Koalisyon türkülerine bel bağlı-
yan Y.T.P. ve lideri o yüzden açıkta 
kalıvermiş, bir kapının yüzüne ka
pandığını görmüştür. O koalisyonun 
sonunda A. P. "İnönü İstifa etmez 
Bayılıyor Başbakanlığa" şarkısına 
İnandığından dolayı dıral dedenir 
düdüğüne dönmüş ve bütün hesapla-
rının yanlışlığı içinde feryata baş-
lamıştır: "Ben de varım Koalisyo
na!. Ben de varım.." 

Ama her seferinde, atı alan Üs-
küdarı geçmiştir. 

İnönü Mütehassısları 

Gökhan Evliyaoğlu - İhsan Ataöv 
Müflis kâhinler 

İnönü konusunda A. P. nin ve 
safça liderinin akıl hocalarının ne 
nisbette yanıldıklarını anlamak i-
çin Gökhan begin dehşetengiz başya-
zılarım okumak, İhsan Ataöv tipi 
hatiplerin parlak nutuklarını hatır
lamak yetecektir de, artacaktır bi
le.. Bu tipler, inanılmaz -ve o ma
bette de gülünç- bir tafra furuş-
luklu İnönünün bütün hareketleri
nin anatomisini çıkarmaya kalkmış
lar, hayallerini hem kendileri ha
kikat saymışlar, hem başkalarına 
saydırmışlar, en sonda bir muhte
şem fiyaskonun mimarları olarak i-
simlerini müflis İnönü Mütehassı -
ları listesine kaydettirmişlerdir. 

Peki ama, hata nereden geliyor? 
Haydi, sonuncular çömez. Ya, on
lardan öncekiler? İnönünün yanın
da yıllar yılı kalmış, ona hülûl et

miş, ondan bir şeyler öğrenmiş 
ması gerekenler? İnönüyü tanıyan-
lar, bilenler, İncelemiş olanlar? 

Hatanın menşei basittir. Açık o-
yundan kendileri hoşlanmadıkları i-
çin, bir sözün ağızdan çıktığına ken-
dileri inanmadıkları için, "yapaca-
ğım" denilen şeyin yapılmasını 
"yapmayacağım" denilenin yapılır 
ırasının devlet adamlığının birinin 
vasfını teşkil ettiğini bilmedikleri i-
çin hep öküz altında buzağı arama-
lardır. 

Hani, polis romanlarında vardır. 
Saklanılmak istenilen şey göz önün-
de bırakılır da, hiç kimse gözünün 
önündekini görmez! İnönü, bir de 
daha anlaşılmış bulunuyor ki, o! 

Mütehassıs tutulacağına, adam 
kendi sözüne kulak verilse ya.. 

Akıl, İşte! 
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kuvvetli dayanak noktalarım parti
den uzaklaştırdıktan sonra Mende
resin de, geride kalan Panurge'ün ko
yunlarına "Partinin içerden ıslah olu
nabileceği" fikrini vermiş olduğunu 
hatırladılar. Gerçekten de o patırdı-
dan sonra, bir takım hayalperest D.P. 
mütedillerini içine alan bir yeni Men
deres Kabinesi kurulmuş, Genel Baş
kan üçbuçuk ay bekleyip yeniden yo
luna -felâket yolu- devam etmiştir. 

Şimdi, A. P. içinde "mütereddit 
mutediller" salı günkü Grup toplan
tısını beklemektedirler. O toplantıda 
Grup İdare Heyetlerinin, Menderesin 
1955 Kabinesi tarzında teşekkülünü 
beklemek lâzımdır. Ağızlara çalman 
bu bal kâfi derecede tatlı geldiği tak
dirde "Çağlayangil Grubu" şansını 
"Muhalefette A. P." içinde deneye
cektir. Yok, bal kâfi gelmezse o za-

rada yaptığı bol konuşmalardan bir 
tanesinde 27 Mayıstan sonra askeri 
idareyi devam ettirtmemiz karşılığın
da Rusyanın bize 500 milyon dolar 
teklif ettiğini söylediği gazetelere 
geçti. Haberin çıktığı günün akşamı, 
Radyolar A. A, vasıtasıyla bir tek
zip yayınladılar. Alışılmış çeşitten 
bu tekzipte Devlet Başkanı Cemal 
Gürselin hususi surette konuştuğu 
belirtiliyor, zaten öyle bir söz söyle
mediği de bildiriliyordu. Buna rağ
men, hâdiselerden haberdar olanlar, 
bu vesileyle bir hatıralarını tazele
diler. 

İhtilâlden sonra, Rusyanın Anka-
radaki Büyük Elçisi Rijofun yeni kud
ret sahiplerinin etrafında dört dön
düğü ve bir çoğuyla münasebet kur-
duğu günler. M. B. K. üyelerini, Ba
kanları sık sık ziyaret ediyor, görü-

A. P. nin bağımsızları Mecliste toplantı halinde 
Selâmet! 

man Çağlayangil, arkasında Panurge' 
nin koyunları, bir "kardeş part i" ile 
pazarlık masasına oturacaktır. 

Tabii, o zamana kadar atı alan Üs-
küdarı geçmezse! 

Nitekim haftanın sonlarında, ha
yallerini terketmiş Akyar, Evliyaoğ-
lu, Eyidoğan, Baltan, A. P. saflarını 
terkettiler. Onlar giderken, Çağlayan-
gilinkiler hâlâ "Biz bekleme koşusu 
yapıyoruz. En sonda bir atağa girişe
ceğiz ve karşı tarafı çökerteceğiz" 
diye sayıklayıp duruyorlardı. 

Tarih 
Sefir cenaplarının arzuları! 
"Bitirdiğimiz hafta içinde Devlet 

Başkam Cemal Gürselin orada bu-

şüyor, fikirler veriyor. Muhatapları-
nın ekserisi, bu davetsiz misafirin 
gösterdiği "yakınlık" karşısında hoş
nutsuz. Ama, ne yapacaklarım da pek 
kestiremiyorlar. O kadar ki, sefiri ce
napları bazan, çat kapı geliveriyor. 

Bu sırada Cemal Madanoğlu, kuv
vet ve kudretiyle Ankara Komutam. 
14'ler Hâdisesi tamamlanmış, rejim 
asıl istikâmetini almış. Cemal Madan
oğlunun hâdiselerin seyrine tesir e-
den şahsiyetlerden biri olduğunu he
men herkes biliyor. Rus Büyük Elçi-
si, onun peşinde. Nihayet bir rande
vu kaçınılmaz hale geliyor ve Ekse
lans Rijof Generalin, yeni Meclis bi
nasının karşı kanadındaki makamı
na kabul ediliyor. 

Ev sahibi ve misafir karşı karşıya 
oturuyorlar. Konuşmada bir de tercü-
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dan koparılmış görünürse, Çağlayan-
gilin girişeceği pazarlıklar da o de
rece avantajlı olacaktı. Kapıları ken
disine kolaylıkla açabilecek olan bu 
anahtarı elinden kaçırmamağa çalı
şan Çağlayangil, haftanın ortasında 
perşembe günü, Anayasa Komisyo
nunda toplanan 35 kadar A. P. 11 mil
letvekilinin istifasının önünü almayı 
maharetle becerdi. 

Komisyon odasındaki toplantıda 
Burhan ve Orhan Apaydın kardeşler 
birbiri ardı sıra söz alarak istifa et
me fikrini şiddetle savundular, Öyle 
ki Burhan Apaydın bir ara : 

"— Bu partide kalmak memleke
te ihanet etmektir" sözünü sarfede -
cek kadar heyecanlandı. Ama Çağla
yangil, meseleyi tamamen bir başka 

yönden alarak havayı yatıştırmayı 
bildi. 

Evvelâ, A. P. Bin parçalanmasın-
an C. H. P. nin sağlıyacağı faydala

rı belirtti. Hassaten bu meselenin bir 
oyun olabileceği konusu üzerinde du
rarak biraz daha beklemeyi, gayet 
toplu istifa gerekiyorsa, bir "kardeş 
parti"ye iltihak etmekle mücadeleyi 
tamamlamak icap ettiğini savundu 

Bütün gürültüye rağmen Apaydın 
kardeşleri kimse takip etmedi. Üste
lik Apaydınlar kendileri de o gün is
tifa etmekten vazgeçtiler, bir müddet 
daha beklemeyi uygun gördüler. Çağ-
layangilin yanında yer alan bir baş
ka politikacı daha toplantıya müessir 
oldu. Cavit Oral da, Çağlayangilin 
zikirlerini beş aşağı, beş yukarı sa
vundu. Şayet bir huruç hareketi ya
pılacaksa dikkatli yapılması lüzum
luydu. 

Hareket noktası 
Çağlayangil ve onun gibi düşünen-

1er haftanın sonunda manevrala
rında muvaffak oldular. Olaylar da 
bu fikrin savunucularına yardım et
ti. Zira haftanın başında yapılan A. 
P. İl Başkanları toplantısının sonuç-
ları mütereddid, şaşkın milletvekille
rinin üzerinde büyük tesir yaptı. Pek-
çoğu Genel Merkez tarafından tâyin
le milletvekili olan bu kişiler parti 
teşkilâtının dileklerine karşı gelme
yi, ilerideki bir seçimde herşeyi kay
betmek sanarak yön değiştirdiler. 
Öyle ki, birkaç gün evvel istifasının 
cebinde olduğunu söyleyenler, istifa 
kelimesini ağızlarına bile almaz oldu-
lar. 

Bu netice her şeyden çok, Saadet-
tin Bilgiç gibi bütün mutedilleri ihraç 
edip A. P. yi bir "sert bütün" hali
ne getirmek isteyenlerin daha akıllı 
taktikçiler önünde yenilmeleri ve a-
kıllı taktikçilerin herkese bir ümit 
dağıtmaya muvaffak olmaları saye
sinde alındı. Hafızası kuvvetli olan-
lar. 1955 patırdıları arasında, asıl 
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man var. Hasbıhal başlıyor. Madan
oğlu, önüne bir kâğıt çekip alıyor. Ne
ler görüşüldüğünü oraya not edecek 
ve hem bunları arkadaşlarına anlata
cak, hem de kendisi gerekli dersle
ri çıkaracak. 

Rus sefiri Ankara Komutanına, 
İhtilâlden bu yana memleketi ne ka
dar güzel idare ettiklerini söylüyor 
ce kendisini hararetle tebrik ediyor. 
Türk milletinin, arzuladığı idareye 
kavuştuğunu ifade ediyor. Madanoğ-
lu, bu sözlerin bir hülasasını kayde
diyor, sonra kendi Botunu parantez 
içinde ilâve ediyor : (Eyvah!) 

Ekselans bundan sonra, Eminsu'-
ların tasfiyesinin ne derece mahir bir 
hareket olduğunu, gerçekten böyle bir 
operasyona ordunun muhtaç bulundu
ğunu söylüyor, Komitenin cesaretini 
övüyor. Madanoğlu o faslın da hüla
sasını yazıyor ve notunu düşüyor : 
(Pot kırmışa!) 

Kus sefiri, 1471er meselesini de İh
tilâlin büyük başarılarından biri ola
rak değerlendiriyor ve atılan adımın 
geri alınmaması tavsiyesinde bulunu
yor. Onun kanaatince, ancak zecri 
tedbirlerle bozulmuş nizama istika
met vermek kabildi. Madanoğlu, notu
nu bulmakta güçlük çekmiyor: (B.k 
etmişiz!) 

Sonra konuşma, istikbale ait mese
lelere geliyor. Moskovanın temsilcisi, 
bir seçime gidileceğini bilmektedir. 
Bunun, oldukça geç yapılmasını tav
siye ediyor. Bir tavsiyesi daha var
dır. Türkiyede yeni bir devir açılmış
tır. Devir yeni olduğuna göre D. P. 
ile birlikte öteki partileri de niçin ka
patmamalı ve her şeyi sil baştan et
memeli. O partiler de, onların başın
daki politikacılar da eski teşekküller, 
eski şahsiyetler. Bunların, memleke
tin yeni politika hayatında yer alma
maları sağlanmak, taze kuvvetler ve 
cereyanların temsilcileri işbasına ge
çirilmeli. Hem seçimlerde, Ordunun 
hakimiyetini devam ettirtecek usul
lerin bulunması da zor olmayacaktır 
ki.. Esas mesele, aman, D. P. idare-
cileriyle birlikte öteki eski politikacı
ları da kızağa çekmek, onları faali
yetten men etmektir. 

Madanoğlu. Sefir cenaplarına şöy
le bir bakıyor, o fikrini de hulûs ile 
hülasa ediyor. Sonra, büyük bir cid
diyetle notunu ilâve ediyor: (Ç.ş! İs
met Paşayı da siyasetten çekecekmi-
şiz.. Akla bak!) 

Sendikacılar 
Bir dokun bin ah işit.." 

Bitirdiğimiz haftanın sonunda cuma 
günü, İstanbulda, bir sendikacı, 

Cemal Madanoğlu 
Geçmiş zaman olur ki.. 

kafasını ümitsizlik ifade eden bir şe
kilde salladı ve muhatabına: 

"— Kardeşim, ortada bir hükümet 
yok ki... Derdimizi kime anlatalım?" 
dedi. 

Sendikacıya göre, hükümet buhra
nı böyle devam eder de kabine kuru
lamazsa, durum daha da "kötü"ye 
gidecekti. İşsizlik gibi, asgari ücret 
gibi, kollektif iş akdi gibi birçok te
mel meselelerin yanısıra, halledilecek 
birçok problem vardı ve bu meselele
rin kime anlatılacağı henüz bilinmi
yordu. Sendikacı, çaresizlik içinde: 

"— Hoş, daha önce de kimse bizi 
dinlemiyordu ya. Oturmuş, hükümet 
buhranını bahane ediyoruz" diyerek 
sözlerini bağladı. 

Aslında İstanbuldaki sendikacının 
hakkı da yok değildi. Nitekim, İs
tanbuldaki sendikacının bu sözleri 
söylediği saatlerde, Ankarada sevim
li, orta boylu ve esmer bir başka sen
dikacı, Ur otelin holünden telefonla 
İstanbulu arıyor ve "Türk - İş Birin
ci Bölge Temsilciliği tarafından İs
tanbulda yapılacak olan toplantının 
belirsiz bir süre için geri bırakıldı
ğını" bildiriyordu. Adamın adı İsmail 
Topkardı ve en büyük işçi teşekkülü 
olan Türk-İş Konfederasyonunun İs
tanbulda ihdas edilen I. Bölge tem-
silcisi bulunuyordu. Halinden bir 
hayli kızgın olduğu anlaşılan Topka-
rın, İstanbulda 133 Sendika temsil
cisinin katılacağı toplantının tehir e-
dildiğini bildirmesi, İstanbulda büyük 
bir tepki yaratmadı. Zira Topkar, te
lefonda, bu tehirin gerekçesini de a-

YURTTA OLUP BİTENLER 

çıklıyor ve "Hükümetin kurulmasına 
intizaren" toplantının geri bırakıldı
ğını belirtiyordu. 

"Ümitsiz bir aşka düştüm'' 
T ürk - İş Konfederasyonu Yöne-

tim Kurulu tarafından yapılma
sına karar verilen bölge toplantıla-
rından ilkinin geri bırakılmış olması 
İstanbulda bir sürpriz tesiri yapma
mıştır ama, bu toplantıyı büyük li
mitlerle bekliyen duygulu sendikacı
larda hayal kırıklığı yaratmıştır. İs
tanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü du
varlarını gösterişli bir ciddiyet hava
sı içinde süslemekten başka bir işe 
yaramayan cicili - bicili işsizlik gra
fiklerinin, korkunç bir şekilde yük
selmekte olması akü başında sendika 
liderlerini meşgul etmekte olduğun
dan, "işsizlik" konusuna tahsis edi
len bu ilk toplantıya, başta Cumhur
başkanı olmak üzere Başbakan ve 
Bakanlarla milletvekillerinin davet e-
dilmesi düşünülmüştür. Fakat, hükü
met tanılamayınca, bu toplantının 
en az işsizlik grafikleri kadar deko
ratif bir avunma toplantısı olmaktan 
öteye gidemeyeceği anlaşılmış ve top
lantının geri bırakılması uygun gö
rülmüştür. 

İşte ziyadesiyle kalın lastik ayak
kabılar giymekle meşhur, sempatik 
Topkarın, telefonun reseptörünü 
hırsla kaldırarak, İstanbula bildirdi
ği de bu tehir hadisesinden başka 
bir şey değildir, 

Tabii bu trajik olayın eğlenceli ta
rafları da yok değildir. Meselâ, top
lantıya Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Bakanlar ve milletvekilleriyle 133 
Sendika temsilcisinin katılacağı düşü
nüldüğünden, Türk - İş I. Bölge Tem
silciliği büyük bir yer aramış, sonun
da Spor ve Sergi Sarayı bulunmuş
tur. Fakat Spor ve Sergi Sarayının 
daha önceden bir sirke kiralanmış ol-
duğu öğrenilmiş ve sirkin sahibiyle 
konuşularak, bir gün için salonu ken
dilerine tahsis etmesi İstenmiştir. Sirk 
sahibi, toplantının "işsizlik"le ilgili ol
duğunu öğrenince, "Aman benim za-
ten işçiye ihtiyacım var" cevabım 
vermiş, tabiatıyla, tepesi atan sendi-
kacılar, Sergi Sarayından vazgeçerek 
emektar Eminönü Öğrenci Lokalinde 
karar kılmışlardır. Türk - İş I. Bölge 
Temsilciliği tarafından yapılacak olan 
toplantının geri bırakılması, Sendi-
kacılar arasında espri konusu olmuş
tur. Topkarın verdiği haber duyu-
lunca, nüktedan bir sendikacı, arka
daşlarına : 

"— Aldırmayın canım, zaten da-
vet ettiklerimizin hepsi, toplantıya ba-
şarı dileyen bir telgraf gönderip, ge
lemeyeceklerini bildireceklerdir'' de-
miştir. 
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Nato 
Atom ve sonrası 

Bu yazı, Metin Tokerin Batı 
Avrupa intibalarının ikincisidir. 
Yazar Batı Avrupanın büyük 
merkezlerinde en yetkili devlet 
adamlar ve siyasi şahsiyetler
le yaptığı temaslar neticesi, Ba
tının savunmasıyla yakından 7-
gili bir hususu, bizim kendi içi
ne kapanık umumi efkârımızın 
gözleri önüne sermektedir. Ya
ı okunduğunda görülecektir 
ki mesele, bizi şiddette alâka
dar etmektedir ve Avrupanın 
Entegrasyonu diye bilinen Av-
rupalıların birleşme hareketin-
de maalesef Türkiye hiç de a-
vantajlı bir durumda değildir. 

General de Gaulle, iri elli kollarını 
iki tarafına açarak konuştu. Fran

sa Devlet Başkam oldukça yaşlanmış 
Gene diri, gene canlı, Descartes'ı ye-
tiştirmiş bir millete mensup olmanın 
mazhariyetiyle grene çok mantıki ve 
fikir silsilesine riayetkar ama saçla
rı adamakıllı beyazlanmış ve yüzüne 
senelerin çizgileri nakşedilmiş, 

"— Size, meselenin esasını anla
tayım. Atlantik Paktı, bundan ondört 

yıl önce kuruldu. Ondört yıl öncenin 
şartları, bugünkü şartlar olmaktan 
uzaktı. O tarihte atom bombası, sade
ce Amerikanın elindeydi. Rusya, böy
le bir kudrete malik değildi. Atlantik 
Paktı, Amerikanın bu avantajı üze
rine bina edilmiştir. Pakta katılan 
milletler, bir tecavüze uğradıkları 
takdirde Amerikanın atom silâhıyla 
mütecavizi yola getireceğinden emi'" 
olmuşlardır." 

Elysees sarayının alt katındaki 
goblenlerle süslü büyük salanda Fran-
sa Devlet Başkanı bir an durdu, söz-
lerinin tesirini ölçtü, sonra devam etti. 

"— Bugün, atom bombasına ve bü-
tün nükleer silâhlara yalnız Amerika 
değil, Rusya da sahip. İki taraf da. 
birbirini bir anda mahvedebilecek se
viyede. Meşhur 'deterrent' bu işte. A-
ma Atlantik Paktı içinde, atom bom-
basının tetiğini çekmek yetkisi ve im
kânı sadece Amerikanın elinde. Ame-

rikanın bunu hangi şartlar altında, 
ne zaman yapacağını bilmiyoruz. A-
merika ne zaman. Amerikanın da tah
ribini göze alarak Batı Avrupanın 
yardımına koşacaktır? Koşacak mı
dır? Bundan emin olmadığımız için-
dir ki Batı Avrupanın kendi savun

ma sistemini yeniden gözden geçirme-
sini istiyoruz. Her halde biz Fransa, 
kendi atom bombamıza sahip olaca
ğız ve kendi savunmamızı kendimiz â-
yârlayacağız." 

Bu sözlerden iki gün sonra, Gene-
ralin Dışişleri Bakanı Couve de Mur-
ville Quai d'Orsay'deki ayaklı bir 
lambanın aydınlattığı loş odasında 
daha ileri gitti ve General Norstadt-
ın bir Amerikan komutanından baş
ka şey olmadığını, doğrudan doğru
ya Amerika Cumhurbaşkanına bağlı 
bulunduğunu söyledi ve "Bu size, gü-
ven verir m i ? " diye sordu. 

Generalin ve Dışişleri Bakanının 
sözlerinden anlaşılan, nükleer silâhla
rın inhisarını Amerika elinden ka
çırdığına göre . Fransanın Atlantik 
Paktı içindeki savunma sisteminin 
şartlarının yeniden gözden geçiril
mesini istediğidir. 

Parçalanacak sistem 
"Fransanın tutumu, ilk bakışta man

tıki görünse de, aslında bir bü
yük boşluk taşımaktadır. Atlantik 
Paktı memleketleri, atom silahının 
tetiğindeki el bahsinde Amerikaya 
güvenmeseler. başka birine güvene
bilecekler midir? İşte, devletlerin ha
kimiyetine dayanan, süpranasyona 

Batı Avrupada harıl harıl çalışan bir fabrika 
Kalkınmanın şaşmaz barometresi 
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olmayan, yani kararlarım ekseriyet 
le almayan bir Batı Avrupa Birliğini 
kurup onun fiilen başına geçmek ar
zusuna sahip ve kendi mütevazi atom 
bombasını da belki yapabilecek Fran
sa! Ama, Fransanın nazarında A-
merika neyse, partnerlerinin, yanında 
Fransa ondan başka bir şey olmaya
caktır ki.. Fransa, partnerlerinin te
cavüze uğradığı hangi anda müte-
cavize karşı, kendisinin de tahribine 
pek âlâ yol açabilecek bir. silahı kul
lanacaktır? Yoksa, atom bombasını 
imal ettikten sonra bunun sırrını ken-
di partnerlerine. Amerikadan daha 
fazla cömertlikle verecek midir? Me
selâ, Batı Alman-
yaya? Rusya, Al-
manyanın atom si
lahıyla teçhiz e-
dilmesini "casus 
belli = Harp se
bebi" sayacağını 
ilân etmiş bulun
duğu gibi, itibar
lı Generalin Di
le bu hareketini 
Fransa milletine 
izah etmesi son 
derece zordur. Za
ten kendisinin de 
böyle bir niyeti 
yoktur. 

O halde, Ameri-
kaya itimat etme
yen Fransaya me
selâ Türkiye na
sıl itimat edecek
tir? Böyle bir ha
va, kudreti olan 
herkesin kendi sa
vunmasını bizzat 
tertipleme sevdası 
bütün sistemin 
parçalanması neti
cesini vermeyecek 
midir? Zira o za
man her koyun 
kendi bacağından 
asılır denilecektir 
ve çok Atlantik 
Paktı memleketi 
daha munis dav-

ranmakta fay
da mülahaza edecektir. Rusyanın is
tediği de bundan başka bir şey de
ğildir. 

General de Gaulle, hayalindeki 
Avrupanın iki büyük kuvvet arasında 
tarafsız bir Üçüncü Blok olmayaca
ğını, Atlantik camiası içinde bir fak
tör olacağını ve sesini daha çok du
yuracağını. Amerikadan daha müs
takil durumda bulunacağını söyledi. 
Generalin Dışişleri Bakam ise, Türki
ye misalini gayet iyi anladı, ama 
Fransanın kendi savunmasını bizzat 
tertiplemek kudretine malik olduğu 
için bu yolu tutacağını bildirdi. Ya-
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kışıklı Couve de Murville: 
"— Bugün bir milleti, kendi o-

yuyla ve kararıyla bir harbe sokmak 
kolay değil. Harp, öylesine korkunç 
bir macera oldu. Durum buyken bir 
milleti, başka milletlerin teşkil ettik
leri bir ekseriyetin kararıyla harbe 
sokabilmenin hiç imkânı var mıdır?" 
dedi. 

Fransa Dışişleri Bakanı, bu söz
leriyle Atlantik Camiasını değil, 
Fransanın kurup fiilen başına geçmek 
istediği Batı Avrupa Birliğinden bah
sediyor ve yarınki Avrupanın niçin 
süpranasyonal olmayıp bir "Devlet-
letin Avrupası" olması gerektiğini 

İhtiyarlar Saltanatı 
Başkan Kennedy'nin, çok genç yaşta dünyanın 1 numaralı devletinin 

başına geçmiş olması Avrupalıların "Memleketleri ihtiyarlar idare 
ediyor" fikrini değiştirmiş değil. 80'in üstünde Adenauer, 70'in üstün
de General de Gaulle ve 60'ın üstünde Macmillan bu inançta olanların de
lilleri. Şimdi, memleket idare eden şöhretlerin arasına, tabii 70'in üs
tünde İnönü de ilâve edilmiş halde. 

Memleketleri ihtiyarların idare etmesi, işin temelindeki gerçek me
sele değil. Mesele, bu ihiyarların ellerinde tuttukları ve en çok şahsi 
prestijlerine dayanan otoriteyi nasıl devredecekleri. Bu konuda en kritik 
durumda bulunanlar, tabii Fransa ile Türkiye. Onları, Almanya takip 
ediyor. İngilterede ise, yaşının gerektirdiğinden çok daha fazla yo
rulmuş bulunan Macmillan'ın mirası, her halde ingiliz siyaset haya
tındaki "adam yetiştirme usulü" sayesinde nisbeten kolay atlatılacaktır. 

Fransa İle Türkiyenin kritik durumları, sistem meselesinin halle
dilmemiş bulunmasıyla ilgili. İki memleketin ikisinde de, demokratik 
idare iki ihtiyarın omuzlarında duruyor. Demokrasinin beşiği sayılan 
Fransada bu çeşit bir güçlüğün bulunması insanı şaşırtabilir. Ama. Be
şinci Cumhuriyetin kendine pak has bir demokrasi olduğu ve Gene
ralden başkasının bunu yürütemeyeceği herkesin malûmu. 

Almanyadaki güçlük, daha çok Adenauer'in partisi içinde.. "İhti
yar Adam" iktidarı bıraktıktan sonra partisi gene iktidarda kalabilecek 
mi, yoksa gittikce daha az sosyalist olmak suretile daha canlı bir alter
natif haline gelen ve meşhur Brandt'ın lokomotiflik ettiği Sosyalistler 
mi Bonn'da nöbeti devralacaklar! İngilterede de Macmillan meselesi, 
daha çok bir iç politika, istifhamı şeklinde tecelli ediyor. 

İstikbal T 
Öyle görünüyor ki, tıpkı Türkiyede olduğu gibi Batı Avrupada da is

tikbal hale bağlı. "İhtiyarlardan sonra ne olacak !" sualinin cevabı, "İh
tiyarlarla ne yapabileceğiz!" sualinin cevabında yatıyor. 

anlatıyordu. 
İşin gerçeği şudur ki, tamamile 

kalkınmış ve Amerikadan, nükleer 
silahların savunma sisteminde sağla
dığı garantiden başka isteyecek şeyi 
kalmamış Batı Avrupa Atlantik Ca
miası için daha fazla istiklâl ve da
ha büyük rol peşindedir. Ancak, bu 
fikrin alemdarlığını yapan Fransâda 
General de Gaulle ve Almanyada A-
denauer mevcut Rus tehlikesi karşı
sında kendi partnerlerinin mutabaka
tını kolay kazanacağa benzememek
tedirler. Buna rağmen, nükleer si
lahların tetiğindeki el bahsinin Atlan

tik Camiasını önemli ve kritik bir 
meseleyle karşıkarşıya getirmiş ol
duğunu görmemek imkânı yoktur. 
Bir yandan nükleer silahların inhisa
rının birden iki devlete geçmiş bu
lunması, diğer taraftan ekonomi sa
hasında Batı Avrupanın bağımsız ha
le gelmiş olması Atlantik Paktının 
şartlarında en azından bir revizyonu 
mutlaka gerekli kılmaktadır. Gerçi 
bu revizyon, paktın Bakanlar Kurulu 
toplantılarında şimdilik, ısrarlara 
rağmen geçiştirilmektedir ama işin 
ele alınması zamanının pek yakında 
geleceğini söylemek kehanet değil
dir. 

Harp var mı? 
Bugün Batı Av-

rupada, bütün 
büyük memleket
lerin başında Tür-
kiyenin meseleleri 
kadar -en azından-
önemli siyasi me
seleler var. İngil
tere, Britanya Ca
miası ile Müşterek 
Pazar arasında ne 
yapacağını şaşır
mış halde. İktidar-
daki Muhafazakâr 
Parti bu konuda 
tam bir bölünme 
halinde. Halbuki a-
ra seçimlerinde Li
beraller, gösterişli 
ilerlemeler kaydet
miş durumdalar ve 
onların Muhafaza
karlardan aldıkla
rı oylar neticesi İş-
çi adaylar Parla
mentoda Macmilla-
n'ın adamlarından 
boşalan yerleri bir-
bir dolduruyorlar. 
Macmillan'ın, beş 
yıllık dönemi bek
lemeden bir avan
tajlı konjonktürde 
seçimleri yenile
mesi kuvvetle 
muhtemel. 

Fransada, hem General de Gaul-
le'ün veraseti işi halledilmemiş du
dumda, hem de Cezayir meselesinin 
neticeleri Fransanın iç ve dış politi
kası üzerinde daha uzun süre tadsız 
ihtilatlar yapmak istidadında. Devlet 
Başkanının Avrupa konusundaki fik
ri sâdece Amerikanın değil, bizzat 
Fransız politikacıların nazarında ku
surlu ve hayali. Bitirdiğimiz haftanın 
içinde bir gün, Fransız Meclisindeki 
temsilcilerden yarısından çoğunun 
Generalin Avrupa politikasını protes
to maksadıyla salondan çıkıp eritme
leri Paristeki siyasi muvazenenin 
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General De Gaulle 
Geçimsiz bir zat 

daha ziyade muvazenesizlik olduğu
nun delilini teşkil ediyor. Parlamen
tonun tutumuna karşı Devlet Başka
nı, kendi görüşlerini Referandumla 
millete tasdik ettiriyor. Ama bunu 
General de Gaulle olduğu için yaptır
tabiliyor. Ondan sonra, ne olacak
t ı r? 

İtalyada, Cumhurbaşkanının seçi
minde turların uzayıp gitmesi ve Par
lamentoda sürpriz sayılabilecek bir 
solcular gruplaşmasının meydana çık
ması Romanın siyasî çevrelerini şa
şırtmış vaziyette. Üstelik, İtalyadaki 
ekonomik gelişme henüz Batı Avru-
panın öteki memleketlerindeki seviye
ye erişmiş değil. İtalyanlar, kurula
cak Avrupanın ikinci sınıf değil, bi
rinci sınıf üyeleri arasında bulunma 
davasını nasıl halledeceklerini henüz 
kestirmiş sayılmazlar. 

Almanyaya gelince, orada parlak 
bir ekonomik gelişme zirvesine gel-
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maş durumda. Şimdi memleketi, enf
lasyon tehdit ediyor. Gerçi, henüz va
him bir durum yok. Fakat ücretlerin 
ve dolayısıyla hayat pahalılığının mil
li hasıladan fazla artmaya başlama
sı Bonn'daki ekonomi mütehassısları
nı derin derin düşündürüyor ve refa
ha fren vurulmasını gerektiriyor. 
Maliye Bakanının alınanları daha az 
sarfedip daha çok tasarruf yapma
ya davet edişi, istihlaki azaltmaktan 
başka gaye taşımıyor. Siyasi alanda 
da, Adenauer'in veraseti meselesi, 
memleketin idaresini sosyalistlere 
karşı devletin kuruluşundan bu yana 
ellerinde tutan Hristiyan Demokrat
ları ürkütüyor. 

Buna rağmen, bu meseleler bir 
toplumun değil, o toplumu sevk ve 
idare eden grubun dertleri. Batı Av
rupa memleketleri, kelimenin tam 
manasıyla batılı bir mekanizma- ku
rabilmiş olduklarından dolayı, bü

yük başların dertleri küçük başları 
meşgul etmiyor ve hayat bir rahat şe
kilde akıp gidiyor. 

Tabii, ekonomik kalkınmanın ya
tımda, temelde, bir inanç bu garan
tiyi ve huzuru temin ediyor: Bir har
in çıkması ihtimalinin tamamile u-
zak bulunuşu! 

Dehşetin faydası 

Gerçekten, bugün Batı Avrupa dün
yayı bir harp tehlikesine maruz 

saymamanın iç emniyetini kendisine 
parola yapmış durumda. Pek çok ça
tallı meselenin mevcudiyetini her
kes biliyor. "Berlin" deniliyor, "Si
lahsızlanma" deniliyor, "Tafs ız blok" 
deniliyor, "Çin" deniliyor. Ama bun
ların, bir harbi doğurmayacağından 
aşağı yukarı herkes emin bulunuyor. 
Emin bulunduğundan dolayı da, si
yasî alanda daha rahat ve geniş ha
reket ediyor. Hatta çok zaman, bir 
takım güçlükler çıkarma pahasına.. 
Pek âlâ denilebilir ki dış politika, is
tikrarsız ama harbin dehşetini kimse
nin göze alamayacağı bir dünyada, 
devlet adamlarının lüksü haline gel
miş. Komünizmin, kızıl sistemi dün
yaya hakim kılmak için silah yolunu 
Stalinden bu yana katiyetle terketmiş 
olduğuna herkes inanıyor. Mücadele
nin, ekonomi ve sosyal hayat sahala
rında cereyan ettiği aşikâr. Batı Av
rupa için 1945 - 48 yıllarının tehli
kesi yok. Her tarafta refah, demok
ratik sistem içinde ve liberalizmin 
üvey evlat sayılmadığı bir ölçülü dev
letçilikle halledilmiş durumda. Dokt
rinler, Batı Avrupada artık kucak 
kucağa. Bir sosyalisti, bir liberalden 
ayırmak son derece zor. Hatta radi
kallerin hangi safta bulunduklarını 
kestirmek tamamile imkânsız. Bunun 
sebebi, refaha giden yolun aynı ol
duğunun görülmüş olması. İş, dokt
rin değil sistem meselesi. Batı siste
mi mi, Doğu sistemi mi? Batı Avru
pa "Batı sistemi" demiş ve belini 
doğrultmuş. O belini doğrulttuğu için 
de,, 1945 - 48 arası bilhassa Fransa 
ile İtalyayı ciddi şekilde tehdit eden 
komünizm gerilemiş, hatta kaybolmuş 
halde. Her iki memlekette de, Ko
münistlerin bir seçim yoluyla iktida
ra ortak olmaları dahi imkânsız. Bir 
ihtilâl ise. tabii, bahis konusu değil. 
İhtilâl, refah ve huzurunu sağlamış 
topraklarda yeşeren bir nebat sayıl
mak. 

Böyle bir konjonktürü doğurdu
ğundan dolayı Avrupa, nükleer silah
ların iki tarafta birden bulunmasın
dan, aslında pek de şikâyetçi değil. 
Avrupayı süpranasyonal isteyenler 
de, "Devletlerin Avrupası" tarzında 
görenler de sâdece nasyonalist se
beplerle hareket ediyorlar ve kendi 
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memleketlerinin, milletlerinin men
faatini her şeyin üstünde tutuyorlar. 
Süpranasyonal Avrupanın 1 numara
lı şampiyonu Spaak eğer Belçikalı 
değil de Fransız olsaydı, ihtimal Ge
neral gibi düşünecekti. General de, 
şayet Belçikayı idare etseydi, "Dev
letlerin Avrupası"nın tam karşısında 
vaziyet alacaktı. Batı Avrupada her
kes, bir umumi tehlikenin uzaklığının 
verdiği emniyetle kendi hususi işle
rinin ve dâvalarının peşinde. 

Avrupa ailesi 

Böyle bir hava yaratıldığı için Av
rupalıların, müşterek menfaatleri 

gözeten bir aile içinde gitikçe birbir
lerine yaklaştıkları hemen görülüyor, 
Müşterek Pazar, bunun "ekonomi sa
hasındaki tezahürü. Ama, ondan önce 
his ve eşit seviye itibariyle Batı Av
rupa milletleri birbirine yaklaşmış
lar. Tabii aralarında, zenginlik ve fa
kirlik nisbetlerinin verdiği iş taksimi 
yok değil. Meselâ bütün Batı Avrupa
da "pis iş" sayılabilecek bir işi ya
pan İngiliz, Frangız, İsviçreli, Alman 
yok.. İngilterede, garsonlar hep İ-
talyan, ispanyol veya kıbrıslı. Bula
şıkları yıkamak, tuvaletleri temizle
mek ise zencilerin görevi. Otobüs ve 
metrolarda biletçi olarak gittikçe 
hintliler, melezler göze çarpıyor. İs-
viçrede bir memur tramvay kondük
töründen bazen az para alıyor, fa
kat o, İsviçreli, öteki İtalyan veya 
ispanyol. Fransada ve Almanyada da 
yabancı işçiler gittikçe çoğalıyor. Ta
bii bunlar, (kazandıklarım dışarıya çı
karıyorlar ama, ileri Batı Avrupa 
memleketlerinin durumu bunu kaldır
mağa yetiyor. Hatta İsviçreliler, te-
diye muvazenelerinde bu yıl bu yüz-
den bir küçük açığın bulunmasından 
dolayı bayram sevinci içindeler. Ni
hayet, birikmiş sermayeden yiyebile
cekler ve bu, sülükle kan almanın 
bünyeye getireceği sağlık unsurları
nı getirecek. Eğer, altı milyondan az 
nüfuslu -bizimki, 29 milyon civarın
da- İsviçrenin senede 1 milyar dolar-
lık -bizimki, 550 milyon dolar, itha
lat yaptığı, buna mubil 900 milyon 
dolarlık -bizimki, 300 milyon dolar-
ihracatı olduğu, aradaki farkın tu
rizm, gemicilik veya bankacılık gibi 
görünmeyen gelir kaynaklarıyla bol 
bol kapandığı -bizim görünmeyen ge
lirlerimiz 50 milyon doların çok altın
dadır- düşünülürse tediye muvazene
sinin açık vermesi için yabancı İsçi
lerin ne miktar kazancı dışarıya çı
kardıkları kolayca anlaşılır. 

Zengin aileler, kapalı olurlar. Dı
şarıya kız vermek istemezler, dışar
dan kız almak istemezler. Batı Av
rupada da durum böyle. Aileye ka-
tılmak isteyenleri uzun uzun süzü-
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2 X 2 
Dünyadaki iki blok arasında bir önemli fark var. Doğu blokunda, ke

sin bir hiyerarşi mevcut. Rusya, piramidin tepesinde. Onun altın
da, sırayla ötekiler yer alıyorlar ve topluluğun içinde her tartışma 
bir macera sayılıyor. İtirazlar biraz ileri gitti mi, bunları yükselten 
başkent ya afaroz ediliyor, ya da kaldırımları Sovyet tanklarının palet-
lerinin tadını tadıyor. 

Batı blokunda, durum başka. Bu blokun bir lideri, o liderin de 
Amerika olduğunu söylemek gerekir. Ama bir hiyerarşi, kati şekilde 
yok. Her memleket kendi kudret ve kendi yağıyla kavrulma imkânı 
nisbetinde sürüden ayrılma denemesine girişebiliyor. Buna yaptığı için 
ne afaroz muamelesine tâbi tutuluyor, ne de amerikan jetlerinin gürül
tüsünü kulaklarında duyuyor. Washington, bu çeşit ihtilâfları başka 
yollardan halletmenin çarelerini buluyor. Zâten, öteki çarenin Batı 
bloku içinde başarı kazanmasına imkân bulunmadığı da ortadadır. 

Bugün, üyesi olduğumuz Batı bloku içinde iki cephe var. Bunların 
birincisi, Kennedy - Macmillan ikilisi tarafından temsil ediliyor. Ameri
ka ile İngiltere arasında, esaslı bir ihtilaf yok. Rusyaya karşı mua
mele konusundan Avrupa Hareketine, iki müttefik çok meselede aynı 
görüşlere sahip. Rusyayla konuşmaktan zarar gelmeyeceğine kani bu
lunuyorlar ve Berlin konusunda müzakere açmanın Berlini teslim et
mek manasını taşımıyacağına inanıyorlar. 

Onların karşısında, Adenauer - de Gaulle ikilisi var. Fransa ila 
Almanyanın seslerinin kuvvetle duyulması hâdisesinin temelinde, iki 
memleketin çok yüksek bir kalkınmayı başarmış olmaları yatıyor. 
Almanyadan sonra Fransa da, Amerikaya olan bağlılığını bir "ele 
bakmak" halinden çıkarmış, vaziyette. Ekonomi sahasındaki bu istik
lâl, iki komşuyu siyasi sahada da daha geniş serbestiye doğru itiyor! 
ve Fransayla Almanyanın menfaatleri, Atlantik Camiası içinde bir 
parça teşkil ediyor. Doğrusu istenilirse, Batı Blokundaki "2 numara
lı yer"e - yani, şimdiye kadar İngilterenin işgal ettiği yer - Fransa 
talip oluyor ve bunu Almanyayla koalisyon halinde daha kolay elde 
edebileceğine güveniyor. 

Bir blok içinde huzurun, güvenin, ekonomik kalkınmanın, refahın 
ve teknik ilerlemenin sonucu tatlı çatışmalar, güzel rekabet.. Doğu 
bloku içinde, gıpta etmeyecek var mı acaba? 

Harold Macmillan - John Kennedy 
Anglo - sakson ikilisi 
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yorlar, tartıyorlar, ölçüyorlar, biçi
yorlar, durumunu inceliyorlar, kendi
lerine yardımcı mı, yoksa baş bela
sı mı olacağı konusunda karara va
rıyorlar. Ancak müsbet inanca vardık
tan sonradır ki kapılarını bin nazla 
aralıyorlar. 

Türkiyenin durumu 
Şimdi biz, işte böyle 'bir çevreye da-
hil olmak istiyoruz. Bir nokta, bi

zim için ortadadır: Gelişen Avrupa 
Entegrasyonu hareketinden Türkiye 
uzak kalamaz. Bu bizim için, ekono
mik ve politik sebeplerin dışında bir 
toplum davasıdır. Atatürk reformla-
rmı korumak, yüzümüzü Batıya çev
rik tutmak için başka hiç bir çaremiz 
yoktur. Ya, Avrupalılar ailesine katı
lacağız, ya da saatin ibreleri ters 
dönmeye başlayacaktır. Ama, bundan 
Avrupalıya ne? 

Türkiye, eğer 1952 yıllarında ol
saydık pek az güçlükle karşılaşarak 
-onlar da hissi güçlükler- Batı Avru
pa ailesine katılırdı. O tarihte lehi
mizde üç faktör mevcuttu. Önce, Ba
tının Savunması için ciddi bir kıy
mettik. Jeopolitik durumumuz, önem
liydi. Dünyanın statüsü, bir muvaze
neye kavuşmamıştı. Harp tehlikesi, 
yok olmamıştı. İkincisi, zengin ve 
kuvvetliydik. Bir altın ve döviz sto
kumuz Vardı, iflâs edebileceğimiz en
dişesi kimsenin hatırına gelmiyor-
du. İtibarlı ve hali vakti yerindey-
dik. Avrupanın kalkınmasına ayak 
uydurabileceğimiz hususunda ciddi 
belirtiler mevcuttu. Üçüncüsü, tek 

' parti sisteminden çok partili Batı De
mokrasisine geçişimizi herkese hay
ranlık ve hayret veren tarzda başar
mış, kültür seviyemizi yükseltmiş ol
duğumuz intibaını uyandırmıştık. 

Bugün, üç kozun üçünden de mah
rum bulunuyoruz. On yıldır Türk el
çilerinin Batı merkezilerinde, hep yar
dım talep ederken, yani hep bir şey
ler isterken söyledikleri "NATO'nun 
Batı kanadı", "Rusyaya karşı kale", 
"yarım milyonluk ordu", "Türk Sed
di" gibi gerçekler şimdi kuru edebi
yat olmuştur ve bugünkü konjonktür 
içinde pek de tesir yapmamaktadır. 
Nükleer silahların kudreti ve yeni da-
ğılış şekil sâdece harp ihtimalinin 
derecesini,değil, harbin tarzını ve ça
pını da çok değiştirmiştir. Öteki iki 
kozun ise, bizim için avantaj olmak
tan çıkıp birer handikap haline gel-
diğini herkes biliyor. On yıllık bir D. 
P. iktidarının sonunda, Türkiye e-
konomi bakımından mahvolmuş, se
falet ve karışıklık içinde, siyasi istik
rarını kuramamış, her an bir yeni 
darbeyi bekleyen memlekettir. Böyle 

Brükselin umumi görünüşü 
Avrupanın merkezi 

bir partneri aralarına almak husu
sunda, Batı Avrupalıların gösterdik
leri tereddüde hiç kıymet ve hak ver
memek, objektif düşünülecek olursa 
haksızlık olur. Eski kıtanın, dertle
riyle birlikte sorumluluk duygusunu 
da bırakmış olan memleketlerinin, 
meseleleri yüksek seviyeden değil de 
gündelik açıdan görmelerini tabii kar-
şılamak lâzımdır. 

İki desteğimiz 
Bizim bu camiaya, dâvalarımıza çö-

züm yolunu süratle bulup girme
miz hususunda gerçek arzu besleyen 
iki müttefikimiz var: Amerika ve Al
manya. Batı Avrupanın, bugünkü şek-
li ve temayülüyle Batı blokunun lide
ri Amerikaya endişe verdiğini herkes 
biliyor. Fransalı Generalin söylediği 
türkülerin, Washington'a akortsuz 
geldiği de bir vakıadır. Amerika, ba
şında bulunduğu blokun bu çeşit 
eksantrik düşüncelerle insicamını 
kaybedeceğini ve böylece Rusyanın 
ekmeğine yağ sürüleceğini ciddi ola -
rak düşünmektedir. Bu yüzden de, 
kurulmakta olan Avrupanın içine İn-
gilterenin dahil olması için Londra 
üzerine tazyik yapmaktadır. Türkiye-
nin de, bir batı memleketi hüviyetini 
münakaşasız alıp rejim meselesini 
halletmesi, ondan sonra ekonomik ve 
sosyal dâvalarına o sistem içinde çö
züm yolu bulmasını arzulamaktadır 

Washington, bizi desteklemek için ge-
rek Avrupanın bir bakıma merkez 
haline gelmiş olan Brükselde, gerek 
diğer büyük başkentlerde elinden ge
leni yapacaktır. Biz bir defa o yola 
girdikten sonra. NATO'nun kurmayı 
kararlaştırdığı Türkiye Consorti-
um'unda aktif rol de oynayacak ve 

milletlerarası mal i ve iktisadi mües
seselerdeki tesirini lehimizde kullana
caktır. Amerikanın liderlik sorumlu
luğun neticesi olan bu tutumunun ya
nında, Bonn'da da. çeşitli sebeplerden 
dolayı bize karşı hayırhah bir idare 
vardır. Alman milleti, Türk milleti
ne karşı olan tarihi sempatisini mu
hafaza etmektedir. 

Avrupada, bir başka manevi fak-
tör, Türkiyeye adeta aşık Papa Cio-
vanni XXIII'dür. Vatikandaki kırmı
zı atlas kaplı geniş odasında "Ha
yatımın en güzel on yılını Türkiyede 
geçirdim. Türklerden sâdece iyi mua
mele, yakınlık, anlayış, tolerans ve 
açık kalplilik gördüm. Bunu ömrüm 
boyunca unutmayacağım" diyen ka-
toliklerin ruhani lideri bundan bir sü
re önce Büyük Biçimiz Muharrem 
İhsan Kıznloğluna "Türkiye için, e-
limden gelen her şeyi yapmaya hazı
rım" demiştir. 

Batı Avrupanın diğer memleket-
lerinde ise, Türkiyeye karşı duyulan, 
bir antipati değil, olsa olsa kayıtsız
lık ve bazı aşırı endişelerdir. Bu ba-
kımdan, durumumuzun ümitsiz oldu
ğunu söylemek fazla karamsarlık
tık. 

Ama tabii, önce biz kendimizi bir 
hale yola koyabildiğimiz takdirde. 
Bunu başaramazsak, bizim boşuna 
kaybettiğimiz ve elimizze geçen her 
imkânı delice yitirdiğimiz on yıl i-
çinde Yunanistanından İngilteresine 
bütün memleketleriyle kalkınmasını 
başarmış olan Avrupa otobüsü, gö
zümüzün önünde kalkıp gidecektir 
ve bizi "otobüsü kaçırmış yolcu" du
rumundan attık hiç kimsenin kudreti 
kurtarmaya yetmeyecektir. 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

İtalya 
Rejimin nabzı 
İtalyada bitirdiğimiz hafta içinde 

yapılan belediye seçimleri, beklen
diği gibi, genel siyasi eğilim hakkın
da az çok açık fikirler vermiştir. Ger
çi bunlar teşrii seçimler kadar İtal
yan vatandaşının siyasi görüşünü 
doğrudan doğruya aksettiren bir yok-
lama olmaktan uzaktır, fakat hiç bir 
yerde belediye seçimleri İtalyada ol-
duğu gibi, mevcut siyasi statünün 
ömrü ve itibarı hakkında kat'i hük-
mü vermez ve yine hiç bir yerde bu 
oylamalara iştirak nisbeti İtalyadaki 
kadar yüksek değildir. Bunda bele
di kurumların memleket ve vatan
daş üzerindeki hayli büyük yetkisinin 
de tesiri vardır. 

Seçimler, geçen Şubat ayında hü
kümet formülünde kabul edilen ö-
nemli yeniliği yakından takip etmiş
tir. Bilindiği gribi, İkinci Dünya Har
binin son buluşundan beri İtalyayı 
uzun zaman tek başına, sonra çeşit
li desteklerle, fakat fiilen ve müste-
miren idare etmiş olan katolik Hris-
tiyon - Demokrat Partisi bu yılın ba
şında, bir yandan parti içindeki dal
galanmaları ve çatlakları hesaba ka
tarak, diğer yandan parlâmento ha
vasını ve riyaziyesini göz önünde tu
tarak, uzun zamandır tatbik ettiği 
sağ - merkez kombinezonunu terke-
dip, sol - merkez formülüne girmiştir. 
Bu, pratikte sağcı Liberalleri koa
lisyon dışında bırakmak, buna kar
gılık solcu sosyalistlerin, - Nenni sos
yalistlerinin - dışarıdan desteğini sağ
lamak şeklinde tecelli etmiştir. Bu 
suretle Hristiyan - Demokratlar, De
mokrat sosyalistler ve Cumhuriyetçi
ler ile hükümet kurmuşlar ve o zama
na kadar komünistlerle bazı rabıta
larından dolayı aforoz edilmiş du
rumda olan Nenni sosyalistlerinden 
de destek almışlardır. Bunu yaparken, 
katolik partinin sol cenah lideri ve 
halen Başbakan olan Amintore Fan
fani büyük bir sorumluluk altına gir
mekte idi. Hristiyan - Demokrat par
tinin bu orijinal sisteme tahammül e-
demeyip tamamen dağılması ihtima
li vardı. Diğer taraftan yine bu for
mül yüzünden müfrit cenahların kuv
vetlenmesi tehlikesiyle de karşılaşı
lıyordu. İste, bitirdiğimiz hafta içinde 
yapılan belediye seçimleri bütün bu 
ihtimallerin tahakkuk derecesini ölç
müş ve ortaya bazı müşahhas netice
ler koymuş bulunmaktadır. 

Bel veren parti 
Seçim baza bölgelerde iki gün sür

müştür. Bu bir bakıma oy vermek 
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iştahsızlığı ile izah edilmektedir. Fa
kat son neticeler, iştirak nisbetinin 
zannedildiği ve korkulduğu kadar 
düşük olmadığını göstermiştir. 

Evvelâ üzerinde en çok durulan 
ihtimalinin tahakkuk etmediği, tama
men aksi bir sonuca varıldığı görüldü: 
Müfrit cenahlar ağır kayıplara uğ
ramışlardı. Bu cenahlardan biri ko
münistler diğeri Kralcılardır. Müfrit 
cenahın diğer bir kesimi sayılabilecek 
olan neo - faşistler fazla zarar ve ha
sara uğramadan işin içinden sıyrıldı-

Sağ ve sol cenah sivrilmiş, Hris-
tiyan - Demokratlar ortada, daha al
çak seviyede kalmışlardır. Bir yapı-
nın, bir tavanın bel vermesi gibi... 
Gerçekten, Katolik Parti bir çok yer-
lerde zararlara uğramış, bazı yerler-
de ise ucu ucuna durumunu muhafa
za edebilmiştir. Bu, Hristiyan - De-
mokratlar içindeki dalgalanmanın he
nüz durulmamış, aksine, yeni hükü-
met formülü ile yeni cephelerin te
şekkül etmiş olduğunu göstermekte
dir. 

Fakat netice olarak şu nokta kay
dedilmiştir: İtalyan vatandaşı bugün
kü hükümet formülünden yüksünmüş 
değildir ve genel olarak bu usulü tas
vip etmektedir. 

Asya 
Laosta anlaşma 
Bir yıldan beri fasılalarla devam 

eden müzakereler nihayet biten 
hafta neticelenmiş, üç çeşitli eğilimi 
temsil eden Laoslu akraba Prensler 
Jar ovasında anlaşmaya varmışlardır] 
Anlaşmanın konusu, üç etilimin de 
temsil edileceği bir milli birlik hükü
meti kurmaktır. 
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Fanfani 
Sorumluluklar 

lar. Buna mukabil komünistlerin kay 
bı, harp sonundan b e r i kaydedilen 
kayıpların en büyüğü idi. Bu da bel-
ki yeni hükümet programının sosyal 
vechesinin tesiridir. 

Seçimin bellibaşlı galipleri ise her 
iki eğilimli sosyalistler ile hükümt 
dışı bırakılmış olan Liberallerdir. 

Sosyalistlerin kazancını anlamak 
kolaydır. Bir çok seçmen, hüküme
tin hakiki kuvvet kaynağının bu par< 
tilerde olduğu kanaatile Saragat ve 
Nenni'ye meyletmişlerdir. Bu bir ba-
kıma "Sola açılış" operasyonunun 
memleket ölçüsünde tasvibi ve bu 
formüle bağlanan ümitlerin ifadesi-
dir. 

Sağcı Liberallerin kazancı ise "So
la açılış"ı iyi karşılamıyan seçmenle-
rin eseri olmak gerekir. Bunlar şim-
diye kadar ananevi olarak Hristiyan 
-Demokratlara oy verdikleri halde 
şimdi bu sola meyletmenin yarattığı 
hoşnutsuzluk neticesi sağa abanarak 
bir denge sağlamaya çalışmışlardır 
Sosyalistlere giden oylar genel olarak] 
komünistlerden ve merkez partilerin
den koparılmışsa, Liberallere giden 
oylar da hiç şüphesiz Hristiyan - De
mokratların sırtından çıkmıştır. 

Buna göre, manzara şudur: 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

Bu neticeyi bir dramını sağladığı 
malûmdur. Müzakerelerden bir neti
ce çıkmadığı iddiasile harekete geçen 
komünist eğilimli Laoslu kuvvetler 
Kuzey Vietnam ve komünist Çinin 
de yardımı ile hükümeti temsil eden 
kuvvetleri önlerine katarak Tayland 
hududuna kadar kovalamışlardır. Bu
rada öyle bir durum hasıl olmuştur ki,, 
Fumi Nosavan kuvvetlerinin bir k ı s -
mı ya Taylanda sığınmak, ya da Me-
kong nehrine düşmek gıklarından bi
rini tercih zorunda kalmışlardır. Bu 
durum üzerinedir ki Amerikanın Pa
sifik kuvvetleri Taylanda çıkarak 
hududu tutmuşlardır. Bunu Güney 
Doğu Asya savunma paktı -Seato-
nın diğer bazı üyeleri de takip etmiş
lerdir. 

Bu müdahale tehlikeli bir teşeb
büstü, fakat bugün kabul etmek ge
rekir ki, bunun J a r ovasında vardan 
anlaşmada hatırı sayılır bir rolü ol
muştur. Bu da, diğer yandan Tayland 
çıkarması karşısında komünist Çin 
ile Sovyet Rusyanın reaksiydoların-
daki belli belirsiz, fakat son derece-
de önemli bir farktan hasıl olmadır. 

Şimdi Laosta ateş kesilmiştir; Bir 
milli birlik koalisyonu kurulmuştur. 
Fakat yapılacak işler bundan ibaret 
değildi". 

Koalisyon 

Koalisyon, eskiden beri tasarlandı-
ğı şekliyle tarafsız Prens Su-
vanna Fuma'nın başkanlığındadır. 

Diğer iki alâkalı komünist eğilimli
lerin başı olan Prens Suvanna Fong 
ile Kralın ve Amerikalıların desteği-
ne sahip olan Prens Bun Um'dur. Fa
kat Prens Bun Um daha ziyade ikinci 
derecede rol oynamakta ve sahneyi 
General Fumi Nosavan doldurmak
tadır. Nosavan koalisyon kabinesinde 
Başbakan yardımcılığı ile Maliye Ba
kanlığını almıştır. Yani, bir bakıma, 
Amerikalılarla teması yine kendisi 
sağlayacaktır. Gerçi Amerikalıların 
da bu inatçı ve haris Generalden çok 
vakit yaka silktikleri, hatta onu an
laşmaya zorlamak için aybeay ver
dikleri yardımı kestikleri de olmuş-

tur, fakat ne de olsa Nosavan denin
ce Laosta akla gelen Amerikan do
larları ve Amerikan teknisyenleri
dir. 

Anlaşma da, yine kısmen Ameri
kanın ısrarı ve tazyiki ile olmuştur. 
Washington bu bölgede Laosun tam 
mânasile tarafsız bir tampon memle
ket olmasını istemektedir. Bu suret
le komünist Çine karşı açılmış olan 
soğuk harp cephelerinden en az bi
rinin her an sıcak harbe' inkılâp et
mesi tehlikesi kısmen önlenmiş ola
caktır. 
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Anlaşmayı ve tarafsızlık formü
lünü Sovyet Rusya da arzu etmiş gi
bidir. Zaten hatırlanacağı veçhile, ge
çen yıl Başkan Kennedy ile Sovyet 
Rusya Başbakanı Krutçef Viyanada 
buluştukları zaman üzerinde mutabık 
kalabildikleri tek nokta bu olmuştur. 
İki taraf da tarafsız ve müdahaleden 
âzâde bir Lacs istemektedir. Ancak 
tabii bu müşterek arzu, farklı endişe
lerin eseridir. Sovyet Rusya, komü-
nist Çinin Güney Doğu Asyaya fazla
ca sarkmasından sinirlenmektedir. 
Amerika Dışişleri Bakanlığı Uzak 
Doğu yardımcısı Harriman, Jar ova
sı anlaşmasından sonra bunu açıkça 
ifade etmekte mahzur görmemiştir. 
Güney Doğu Asyada Sovyet Rusya 
ite komünist Çin arasındaki nüfuz 
mücadelesidir, ki bu neticeye götür
müştür. Lâkin bu mücadeleye ne öl
çüde ve ne zamana kadar bel bağla
nabilir? Sovyet Rusyanın âdetidir: 
Avrupada bir tazyik siyasetine başla
dığı zaman, Asyada Çinin başım boş 
bırakır... 

Yapılacak işler 

Fakat herhalde Jar ovası anlaşma
larını ciddiye almaktan ve bunun 

arkasını getirmekten başka çâre yok 
gibidir. Anlaşmadan hemen sonra A-
merika Taylanddaki kuvvetlerini da
ha bir müddet çekmeyeceğini bildir
miştir. Netice beklenecektir. Her şey
den evvel komünist Laoslu kuvvet
lerle Kralcı kuvvetlerin birleşip ne 
çeşit bir ordu meydana getirecekle-
rini görmek lâzımdır. Bu ordu safla
rı arasında geçim olacak mıdır, bu 
ordu dışarıdan gelebilecek bir müda-
heleye veya bir iç fesada karşı tek 
cephe halinde çıkabilecek midir? 

Bundan başka bugün Laosta bu
lunduğu bilinen Kuzey Vietnam ve 
komünist Çin kuvvetlerinin, bunlar
la beraber Amerikalı teknisyen ve as
kerlerin de çekilmesi gerekecektir. 
"Kim evvel çıkacak?" sualinin çetin 
münakaşalara yol açması ihtimali 
vardır.. 

Nihayet iş 14 üyeli Laos konfe
ransına intikal edecektir. Daha ev
vel bu konferansa tek bir Laos dele
gesi oturtulamadığı içindir ki netice 
alınamamıştı. Şimdi milli birlik sağ
lanmış olduğuna göre, binnazariye 
bütün Laosu temsil edecek bir dele
gasyonun gelmesi mümkün olacaktır. 
O zaman yapılacak işlerin sırası şöy
ledir: 

1 — Konferansa katılanların La
osun tarafsızlığı ve bütünlüğü hak
kında bir deklarasyon yayınlamala
rı... Bu vesika hazırdır ve son birkaç 
rötuşla imzalanabilecek hale gelebi

lir. 
2 — Laos hükümetinin bir dekla

rasyon yayınlaması... Bu konuda he
nüz hiç bir hazırlık yoktur. 

3 — Laosa yapılacak iktisadi yar
dımın düzenlenmesi... Bu nokta da 
henüz aydınlanmış değildir. 

Laosta ateş kesilmiş, fakat mese
lelerin hiç biri henüz bir esasa bağ
lanmamıştır. 
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F E N 

Plâklar 
Yüzyıllara maledilen buluş 
Vakit gecenin ileri saatleriydi. Or

ta boylu genç adam, önündeki dö
ner silindirin çevresine ucunu dayadı
ğı, bir iğneyle nihayetlenen huni sek
lindeki borunun içerisine "Hello" di
ye seslendi. İğneyi tekrar eski yerine 
getirdikten sonra silindiri döndürdü, 
dikkatle dinledi.. Evet, huni şeklinde
ki borunun ağzından belli belirsiz 
bir cızırtı, "Hello" diyen kendi sesi 
duyuluyordu. Bu ses, işittiği seslerin 
en güzeliydi. 

Olay 1876 yılında Amerikada, mü
tevazı bir evin tavanarasında geçi
yordu. O gece orta boylu, genç a-
dam - Thomas Alva Edison -. fonog
rafı keşfetmişti. Sonraları üzerinde 
balmumu, kalay levha gibi maddeler 
bulunan döner silindirin yerine yine 
yumuşak yüzeyli daire şeklindeki 
plâklar kullanılmağa başlamıştı. İşin 
dikkate değer tarafı, bugün bile gra
mofon tekniğinde ayni prensipler kul
lanılmaktadır ve gramofon, rakibi ta-
pe recorder'e rağmen çok tutulmak
tadır. 

Son yıllarda "high fidelity" ve 
"stereofoni" tekniği gelişip, mevcut 
rekabet yüzünden plâk ve bunu çalan 
cihaz fiyatlarında büyük ucuzlama
lar görülünce plâk satışları da bir-
denbire hararetlenmiştir. 

Edison'un fonografından bu yana 
esas elemanları sabit bir iğneyle ha
reket halindeki bir oyuktan ibaret o-
lan kayıt mekanizmasının hiç değiş-
tirilmemesine karşılık, iğne yardı-
mıyla sesin kayıt şeklinde, bu kayıt
ların tekrar ses hâline çevrilmesinde-
iğnenin sesi kaydettiği plâk yüzeyi-
nin özelliklerinde, nihayet gramofon 
plâklarından elde edilen pratik so
nuçlarda çok büyük gelişmeler sağ
lanmıştır. 

1925 yılından beri Edison'un fonog
rafına, prensiplere halel getirmeksi
zin, yardımcı olan elektromanyetik 
ses kaydedici cihazlar sayesinde bu
gün herhangi bir sesin aslına çok ya
kın bir şekilde kaydedilmesi, saklan
ması ve bir plâk yardımıyla yüzlerce 
defa bozulmadan dinlenmesi kabil ol
maktadır. 

Bugünkü tekniğe göre bir artistin 
veya orkestranın sesi önce mümkün 
mertebe iyi akustik şartlar sağlayan 
bir salonda birçok noktaya konulan 
mikrofonlardan alınarak bir manye
tik banda kaydedilmektedir. Bu bant 
muhtelif mikrofon gruplarının kom
binezonu halinde ekseriya üç, dört, 

hattâ daha fazla kanaldan olmak ü-
zere seslerin kaydına yaramaktadır. 
Böylece çeşitli kanallardan en uygun 
neticeyi veren kanal -lâboratuvarda 
kulakla dinleyerek yapılan seçme so
nunda- esas alınmaktadır. Bu kana
lın sesi de yüzeyinde katı hâlde bal-
mumuna benzeyen plâstik bir mad
de sürülmüş bulunan bir plâğa, e-
lektronik ses şiddetlendiriciler -amp
lifikatörler - ve elektromıknatıslı ya
zıcılar yardımıyla helezoni oyuklar 
şeklinde kaydedilmektedir. 

Bu kalıp, üzerindeki mum taba
kası yeteri kadar sert olmadığından, 
herhangi bir şekilde kullanılmamak
ta, baskıya da gelmemektedir. Bu 
yüzden üzerine galvanoplasti yoluyla 
bakır kaplamak suretiyle negatif 

kopyası elde edilmekte, sonra da bu 
negatiften tekrar bir pozitif kalıp çı
karılmaktadır. Bu pozitif kopye plâk 
endüstrisinde kullanılan baskı kalıp
larının şablonunu teşkil etmekte, yâ
ni kalıplar bu şablondan elde edil-
mektedir. 

Görüldüğü üzere, bu "şablon", 
mumla kaplı ilk plâğın tamamen ay
nıdır. 

Yeni bir iş sahası 
Üç yazıdanberi (Bak: AKİS sayı 

412 ve 413) üzerinde durulan 
"hing fidelity" plâkların yakında 
memleketimizde de imâline başlana
cağı söylenmektedir. Amerikan RCA 
lisansıyla ve VICTOR firmasının bas
kı kalıplarını kullanarak yapılacağı 
bildirilen imalât için gerekli teşebbüs
ler tamamlanmış, imalâthanenin iş

letme hazırlıkları da hayli ilerlemiş
tir. 

Bu konuda kötümserlik veren bil 
olaydan bahsetmek yerindedir. Son 
aylarda, Zeki Mürenin en fazla sevi
len şarkılarını okuduğu 45 devirli 
plâkların piyasaya çıkarıldığı görül
mektedir. Bu plâkların, "long play" 
denilen ve ince iğneyle çalınan tipten 
olması sebebiyle daha büyük bir iti
nayla hazırlanması ve iyi kalitede ol
mayan baskıların piyasaya çıkarılma
ması akla yakın gelirse de, durum 
tam tersinedir. Fabrikadan çıkan her 
10 plâktan 2'sinde görünür kusurlar 
olduğu için satıcı tarafından ayıklan
makta, satılan her 10 plâktan 1 tane
si ise, gözle görülmeyip çalınınca 
meydana çıkan arızalar bulunduğun
dan, geriye gelmektedir. 

Türkiyede halen faal durumda bir 
tek İstanbuldaki plâk fabrikası var

dır. Bu fabrikada sesin kaydından i-
tibaren ticarette satılacak plâk hali-
ne gelinceye kadar, ham maddeleri 
hariç, her türlü imalât imkânları var
dır. Ancak mamulün kalitesi genel o-
larak yukardaki misâlde olduğu gibi
dir. Şimdi, durum böyle iken müzik 
dünyasının şaheserlerini en iyi, orkest

ralardan ve çalgıcılardan memleketi
mizdeki meraklılarının da dinleyebil-
melerini sağlayan " h i g h fidelity" 
plâkların yerli olarak yapıldığını öğ
renmek müzik meraklılarına pek de 
memnunluk vermeyecektir. Müteşeb
bislerin işi ne derecede ciddi tuttuğu 
piyasaya çıkacak malın kalitesinden 
anlaşılacaktır. Bu hususta şimdiden 
peşin hükme varmak imkânsızdır. 
Ancak yapılacak şey, bu plâkların da 
eskilerinin âkibetine uğramamasını 
temenni etmektir. 

Sterefonik plâk dinleyen; bir kadın 
"Dinle neyden..." 
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KİTAPLAR 
Deli Dumrul 

(Suat Taşerin destan oyunu, Dost 
Yayınları 31, Tiyatro bölümü. 7, An-
kara Eroğlu Matbaası 1962, 84 say
fa 3 lira. İsteme adresi : Rüzgârlı 
sokak, Ove Han daire 4, Ankara) 
Dede Korkut Masalları, türk edebi

yatının bellibaşlı ilk yapıtları 
arasına girer. Dede Korkut Masal

larından 'biri olan Dell Dumrul ise 
bu masalların en meşhurlarından bi
ridir. 

Şair, aktör ve rejisör Suat Taşer, 
Dede Korkutun meşhur masalı Deli 
Dumrulu yeni baştan ele almış ve 
Türk Efsanelerinin bu unutulmaz ki-
sisini kendi şiir diliyle Azrailin kar
gısına çıkarmış. Eseri bir nevi mo-
dernize etmiş. Del Dumrul hikâyesi 
pek meşhur olmakla beraber, konusu
nu burada kısaca özetlemekte fayda 
var. Deli Dumrul, gözünü budaktan 
esirgemez, tuttuğunu koparır, aklına 
eseni yapar, ama gerçekten adının 
başına eklenmiş sıfatın gerektirdik
lerini de yapar bir beydir. Bir ovanın 
ortasında, kuru dere üstüne köprü 
kurdurmuştur. Ovadan gelip geçenle
ri illâ köprüsünden de geçmeye mec
bur eder ve her geçenden de bir baç 
alır. Deli Dumrulun namı öylesine 
yayılmıştır ki, ona kimse karşı gele
mez. Gelmeğe kalkan mutlaka ve 
mutlaka "belâsını bulur.. 

Günün birinde Deli Dumrul, kura 
dere üstüne kurdurduğu köprünün 
bağlarından birinde bir kalabalık gö

rür. Hışımla üstlerine gider, orada 
ne aradıklarını, niçin konakladıkları
nı sorar. Kendi arazisi üzerinde u-
çan kuştan bile hesap sorma sevda
sında olan Dumrula, oraya konan o-
banın genç beyinin öldüğü, eşinin 
ve ailesinin yas tuttuğu anlatılır. 
Dumrul, beyi kimin öldürdüğünü so-

rar ve "Azrail" cevabını alır. O gü
ne kadar kendinden başka can alacak 
birisinin bulunduğunun farkında ol
mayan Deli Dumrul, Azraile meydan 
okur. Okur ama, Azrail ne görülen, 
ne de ele geçen bir varlıktır. Dum
rul, uşaklarına emir verir, kendisi de 
ileri atılır., Atılır ama, o anda da 
Azrailin ecel tırpanı Deli Dumrulun 
boynuna takılır. Deli Dumrul önce 
ne olduğunu anlayamaz, güçsüz, sesi 
soluğu kısılmış yere yıkılır. Biraz 

sonra gene ders almamış bir adam o-
larak ileri atılır. Bir, üç, beş. Dum-
rul bir türlü ders almamaktadır. Der
ken Azrail. Dumrulun karşısına bir 
pîri fâni olarak çıkar. Dumrul pîr-i 
fâninin üstüne saldırır, ama faydası 
yok. Deli Dumrul gerçekten delirecek 
hale gelmiştir. Bunlar, şimdiye ka
dar başına gelmemiş şeylerdir. 

Deli Dumrul neden sonra, Azra
il gerçekten kendi canını almaya gel
diğinde amana gelir. Can tatlıdır, Ö-
lüm korkusu işe yüreğine çöküp otur
muştur. Azrailden aman diler. "Ye-
rime bir can vereyim" der. Azrail bu 
sınamaya razı olur. Deli Dumrul kal
kar babasına gider, başından geçen
leri anlatır, kendi canı yerine baba
sının canım vermesini ister. Ama 
can bu! Kocamış, bir ayağı çukurda
ki adam dahi binbir dereden su geti
rir oğlunun isteğine razı olmaz. De-
li Dumrul ancak bundan sonradır ki 
dünyanın kaç bucak olduğunu anlar. 
Ama daha tüm ümitlerini yitirme-
miştir. Bu kere de kocamış anasına 
gider. Ana - oğul arasındaki konuş
ma pek acıklıdır ama, ana da canını 
elceğiziyle Azraile teslime yanaşmaz. 
Deli Dumrul şaşkınlık içindedir. Son 
çâre, eşine, can yoldaşına gitmektir. 
Güçlü, kuvvetli olduğu günlerde pek 
de arayıp sormadığı bu kınalı gelin, 
kocasını karşısında solmuş sararmış 
görünce deliye döner. Sevgi ve aşkı 

ile kocasının üstüne atılır. Ona ne
yi olduğunu sorar. Daha kocası tek
lif etmeden, Deli Dumrulun yerine 
canını vermeye hazır olduğunu söy
ler. Deli Dumrul, eşinin bu hali karşı
sında, yüreği soğumuş, kalbi aşkla, 
dolu, gözleri yaşlı karısına sarılır. 
Azrail geldiğinde ise Deli Dumrula, 
"kurtuldun" der. Deli Dumrulun yeri
ne karısının canını alacaktır. Ama 
artık Deli Dumrul akıllanmıştır, 
dünyanın kaç bucak olduğunu anla
mıştır. Karısını sımsıkı kavrar, Az
raile, "alacaksan ikimizin de canını 
al" der. Bu davranış, Azraili insafa 
getirmiştir. Deli Dumrulun da, eşi
nin de hayatlarını bağışlar. 

Masalın kısaca özeti budur. De
de Korkut bunu, zamanının halk de-

Suat Taşer 
Aşka ve barışa!.. 

yimleriyle ustaca işlemiş, şiirlerle be
zemiş, günümüze kadar yaşayan • bir 
destan olarak bırakmıştır. Şair Su
at Taşar ise, bu canlı masalı almış, 
kendi şiir anlayışına, alışkın olduğu 
tiyatro dilinin akıcılığını da katarak 
yeni baştan yazmış. Bir destan o-
larak kolayca okunabilecek olan De
li Dumrul, sahneye uygulandığında 
da Suat Taşerin yaptığı çalış
mayla büyük bir kolaylık kazan 
mistir. 

Dede Korkutun Deli Dumrulu ile 
Suat Taşerin Deli Dumrulu arasında 
bazı ufak tefek farklar var. Modern 
sanatçı Taşer, eseri elbette ki sâde-
ce bir kopyacı olarak ele almamış. 
Deli Dumrula da. Deli Dumruldaki 
diğer şahıslara da, hat ta ve hatta 
Azraile de yepyeni bir veçhe, daha 
insani, daha cana yakın bir hava 
vermiş. Taşerin Deli Dumrulunda 
Azrail, insanoğluna sâdece ölüm ha
beri getiren bir haberci; bir can alı
cı değildir. Taşerin Azraili, insanoğ
luna, "Aşk, güzelliğe doğruluğa inan 
-Aşk içre döner devran- Aşkşız ge
çen ömür - Uzunlu kısalı bir yalan" 
diye seslenir. Anasının, babasının 
oğullarının yerine can vermeye razı 
olmaması üzerine de Azrail Dumrula 
şöyle der: "Hüner işidir, akıl işidir 
-Yaşarken yaşamayı bilmek - Dav
ran! - Aşk içre döner devran! - Aşk

sız geçen ömür - Uzunlu kısalı bir 
yalan" 

Salim Şengilin Dost yayınları a-
rasında temiz bir baskı ile çıkan De
li Dumrul, zevkle, kolaylıkla ve tek
rar tekrar okunabilecek. bir kitap
tır. 
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S A N A T 

Haberler 
Basınla elele 
"Evvelki haftanın sonunda, cu

martesi günü, Türk Dil Kurumu
nun yeni salonunda Basın mensupla
rıyla kurum yöneticileri bir araya 
geldiler ve gazetelerimizdeki haber 
dilinin arılaşması konusunu birlikte 
görüşüp, tartıştılar. Toplantı Türk 
Dil Kurumu Tanıtma Kolunca düzen
lenmişti. Ankarada yayımlanan ga
zetelerin genel yayın müdürleri, ya
zı işleri müdürleri, sekreterleri, mu
habirleriyle, İstanbul gazetelerinin 
Ankara temsilcileri ve muhabirleri 
toplantıya çağrılmışlardı. Ayrıca Ba
sın - Yayın Genel Müdürü, Haberler 
Dairesi Müdürü ve yardımcıları, A-
nadolu Ajansı Genel Müdürü, Merkez 
Müdürü, İç Haberler Müdürü, Anka
ra Radyosu Müdürü, Söz ve Temsil 
Yayınları Şefi, Türk Kültür Derneği 
ve Sanatsevenler Klübü yöneticileri, 
çağrılanlar arasındaydılar. İlk hesap
lara göre toplantıya 150 kişilik ge
niş bir kadro çağrılmıştı. 

Toplantı açıldığı zaman çağrılan
lardan bir çoğunun gelmemiş olduğu 
görüldü. Türk Dil Kurumu, Basınla 
birleşik bir toplantı yapmaya karar 
verdiği günlerde Türkiye henüz hü
kümetsiz değildi. Bazı çekişmeler 
vardı ama, böyle bir toplantıya ga
zetecilerin katılmaları beklenebilirdi. 
Talihsizlik, toplantı için davetiyelerin 
gönderilmesinden hemen sonra İnönü-
nün istifasıyla başladı. Bütün gaze
teler tam kadrolarıyla, yeni karma
şıklığı çözmek için seferber olmuş
lardı. Bu yüzen, beklenilen sayıda 
gazeteci toplantıya katılamamıştı. 

Toplantıyı Tanıtma Kolu Başkanı 
M. Sunullah Arısoy açtı ve yönetti. 
Arısoy, kurumun gazetelerin haber 
dilini anlaştırma çalışmaları hakkın
da bilgi verdi. Yapılan işlerin sonuç
larını söyledi ve asıl amaçlarının Ba
sınla sıkı bir işbirliği halinde ' ça
lışmak olduğunu, kurumun Basına 
nasıl yardımcı olması gerektiğini öğ
renmek istediklerini belirtti. 

Toplantıya Fethi Kardeş, Erdoğan 
Tokatlı. Erol Ülgen, Teoman Okay-
gün Fahrettin Gürseven, Celil Ka
raca. Sadi Günel, Selçuk Milâr, Kâ-
muran Ardıç, Ömer Asım Aksoy, 
zaman, zaman söz alarak konu üze
rinde görüşlerini belirttiler. Haber 
dilinin arılaşmasında bütün gazete
ciler birleşiyorlardı. Bu arada Türk 
Dil Kurumunun, şimdiye kadar var
lığını yeterince duyuramadığı üzerin
de duruldu. Girişilen çalışmaların 
yerindeliği belirtildi. Arısoyun tekli
fiyle "Gazetelerle İşbirliği ve Danış

ma Kurulu" kurulması uygun görül
dü. Bu kurul ayda bir, ya da iki ke
re toplanarak, Tanıtma Kolunun Ba
sınla ilgili olarak yapacağı çalışma
larda yol göstericilik yapacaktır. 

Toplantı iki saatten çok devam 
etti. Sonra konuklar, hazırlanan bü
fede ağırlandılar. Bu arada da, ko
nuşmaların ağırlık noktası dil oldu. 

Türk Dil Kurumu, Tanıtma Kolu, 
benzeri bir toplantıyı da Haziran a-
yı içinde İstanbulda yapmak kararın
dadır. Bu çalışmaların, Kurumla Ba
sını birbirine yaklaştırmak yönün
den olduğu kadar, Türk dilinin arı
laşması yönünden de büyük yararı 
dokunacağı, ilk toplantının genel ha-

Berk, M. Sunullah Arısoy vardı. Ge
cenin geç saatine kadar süren kok
teylde çeşitli tiyatro çalışmaları, 
meseleleri üzerinde duruldu, konu
şuldu ve bol bol yenildi içildi. Nezihe 
Meririn pilâvıyla, işkembe çorbası 
konuklarca pek sevildi. Nezihe Meriç, 
bütün yaptığı yemeklerin beğenilme
sini ister. Hani hikâyesini beğenme-
seniz olur da, yemeğini beğenmezseniz 
olmaz! 

Bir fırsat Tanrım! 

Türk Dil Kurumunun toplantısından 
önce gelenlerle özel konuşmalar 

yapılıyordu. Çağrılanların tamamının 
gelemiyeceği üzerinde duruldu. Hak 
verildi. Kurumculardan biri : 

"— Kardeşim" dedi, "su politi
kacıların bize ettikleri nedir? Tam 
bir araya gelelim, konuşalım dedik, 
hükümet düştü, biz yalnız kaldık. 

T.D.K. Tanıtma Kolu çalışıyor 
Başarıya giden yol 

vasından anlaşılmış oldu. 
Şengillerin kokteyli 
K ent Oyuncuları Ankaraya yeni 

ve taze bir hava getirdiler. An-
karanın sanat çevresi günlerdir 
Kent Oyuncularıyla yakından ilgi
li. Raşomonun ilk gecesinde Sanatse
venler Klübünün verdiği kokteylden 
sonra, hafta içinde Dost Yayınevinin 
yöneticileri Salim Şengil ile Nezihe 
Meriç evlerinde Kent Oyuncuları şe
refine bir kokteyl verdiler. Kokteyl
de Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şük
ran Güngör, Kamuran Yüce, Bülent 
Koral, Genco Erkol, Alev Koral gibi 
Kent Oyuncularından başka, Cevdet 
Kudret ve eşi, Selçuk Milar ve eşi 
Emel Milar, Özdemir ve Sevgi Nut
ku, Suat ve Süreyya Taşer, Haldun 
Taner, Salâh Birsel, İlhan ve Edibe 

Bundan önce Yönetim Kurulu, Sayın 
Cemal Gürsele onur üyeliği veril-
meşini kararlaştırmıştı. Onur üyeli-
ği belgesini hazırlattık. Randevu 
alıp gidecektik. 22 Şubat olayları 
çıktı. Şimdi sırası değil, dedik. Az 
sonra af meselesi, ülkenin tek işi ol

du. Bu karışıklıkta gidip de onur 
üyeliği belgesi mi verilir, hele biraz 
durulsun ortalık dedikti ki, hükümet 
düştü. Şimdi hükümetin kurulmasını 
bekliyoruz. O kurulacak belki ama, 
sonra ne olacağı belli değil. Elimizde 
onur üyeliği belgesi, bekliyoruz ki, 
şu politikacılarımızdan fırsat kalırsa 
Cumhurbaşkanına gidelim.' Kurumun 
da ülkenin de işi Tanrıya kaldı diyo
rum! Ne dersiniz?" 

Gazeteciler, Kurumcunun sözünü 
doğruladılar. 
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K A D I N 

Ankara 
Zirkayı Yurdu 
Çocuk başını kaldırdı, kendisine pas-

ta ikram eden genç kadına gülüm
sedi, rahatlıkla aldığı pastayı taba
ğına koydu ve yemeğe koyuldu. Bu 
sırada başka bir "abla" geldi, kendi
sine bu sefer beyaz pasta uzattı, son
ra yanına oturdu, saçlarım okşadı ve 
büyüklerin hep yaptıkları gibi, ona 
sorulara sormağa başladı. 

Çocuk hem pastasını yiyor, hem 
konuşuyor, hem de "abla"nın renkli 
boncuk kolyesine bakıyordu. Dolabın
da güzel taşları vardı. Onları delebil-
se, ne güzel bir kolye yapardı!.. Ama, 
taşları delmesini henüz öğrenmemiş-
ti. 

Olay, bitirdiğimiz hafta içinde, 
Ankaraya 39 kilometre mesafede bu
lunan Zirkayı Yetiştirme Yurdunda 
geçiyordu ve çocuğun adı Ali idi. 
Pastayı seviyordu. Havuzda yüzmeğe 
bayılıyordu. Hele arkadaşlarıyla oto
büslere doluşup Ankaraya indikleri 
zaman dünya başka bir dünya oluve
riyordu. Küçük Ali, bu dünyaya ayak 
uydurmak için âdeta uçuyordu. Arıla-
rı pek seviyordu. Kendisi de bir A-
rıydı. Ama bu, onun Şahinleri, Ka
rıncaları, Akıncıları sevmediği mâna
sına gelmemeliydi. 

Alinin verdiği cevaplar ve anlat
tıkları, orada bulunanların fazlasıyla 
İlgisini çekti. 

Çocuksevenler Derneği üyeleri, ço
cukları ziyarete gelmişlerdi ve havuz 
başında, çocuklar için hazırladıkları 
pastaları onlarla hep beraber güle 
oynıya yiyorlar, dertleşiyor, şakalaşı-
yorlardı. Havuz büyük, güzel bir ha
vuzdu, yarıyarıya su ile dolmuştu. 
Bir kenarda çocukların meyoları ku
rumaya terkedilmişti. 

Kısa boylu, zayıf, iyi yüzlü bir zat, 
önce çocuklara, sonra havuza ve ha
vuz başında misafirlik eden dernek 
üyelerine baktı. Gözleri sevinçten ya
şarmıştı: 

"— Havuzu üç senede onardık, gü
zel oldu. Demek ki, her istediğimizi 
yapabileceğiz. Yeter ki istiyelim" di
ye mırıldandı. 
Bir İnanmış adam 
Adamın adı Mevlüt Baytal idi. Bay-

tal, Malatyanın Arapkir ilçesinde 
doğmuş, Akçadağ Köy Enstitüsünden 
mezun olmuştur. 1958 yılında Zirkayı 
Yetiştirme Yurdunun Müdürlüğüne 
getirilmiştir, O tarihten itibaren, 100 
hanelik Zirkayı köyünün ve yetiştir
me yurdunun kaderi değişivermiştir. 
En önemli değişiklik, köyün yurdu 
benimsemesiyle başlamıştır. Baytal 
gelir gelmez köylüleri toplamış ve 
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her eve bir mânevi evlât vermeyi on
larla beraber kararlaştırmıştır. 

Yurtta 8 ile 14 yaş arasında 100 
erkek çocuk vardır. Bunlar her cu
martesi yabanlık elbiselerini giyer ve 
aileleri ziyarete giderler. Aileler de 
her pazar günü onları yurtta görme
ye gelir, pazar hamam günü olduğu 
için çocukları yıkar, temizliklerine 
yardım ederler. Çocuklar köyün işlen-
miyen boş tarlalarından 60 dönüm a-
raziye kavun karpuz ekmişler ve ge
çen yıl 10 kamyon karpuz elde ederek 
yurdun, meyvesini sağlamışlardır. 

Baytal, çocuklar için çalışmanın, 
kafa kadar elin de işletilmesi demek 
olduğuna inanmaktadır. Çocukları 
toprak işleriyle uğraşmaya alıştır
mış, ayrıca onları, kümes hayvanla-

lışır ve birbirlerinden geri kalmama
ya bakarlar. Fakat Mevlüt Baytal 
ile çocuklarının başardıkları en önem
li iş, yurdun yeni baştan onarılarak 
modern bir müessese haline getirilme
si olmuştur. Çocuklar taş taşıyarak 
setli güzel bir bahçe, içinde yüzebile
cekleri büyük bir havuz, bir çocuk 
bahçesi, voleybol sahası, ayrıca bir 
kütüphane binası ile oyun odası inşa 
etmişlerdir. Yemekhane ve hamam 
yeni baştan tanzim edilmiş, köyün 
yolu yeni baştan açılıp düzeltilmiş 
ve yetiştirme yurduna elektrik geti
rilmiş, su boruları tamir edilip yeni
leştirilmiştir. 

Baytal bu işleri yapmak için Dev
lete müracaat etmemiş, hayır kurum
larından faydalanmıştır. Fakat her 
eserde muhakkak çocuklarını çalıştır
mış ve kendisi de onlarla beraber ça
lışmıştır. Bugün köyün ve yurdun 
çamlandırılması işine de başlanmış 

Zirkayı Geliştirme Derneğinin faaliyeti 
Hayırlı sonuçlar 

rı yetiştirmeğe yöneltmiştir. Çocuk
lar, bahçeden elde edilen vişnelerle 
geçen yıl 500 kilo reçel yapmışlardır. 
Bunun için de, Ankaranın meşhur 
bir şekercisine giderek ders almış
lardır. Elleriyle hazırladıkları bu re
çeli en mükemmel şekilde bütün kış 
muhafaza etmişlerdir. ' 

Ayrıca, arıcılığa da başlamışlar
dır. Meydanoz yeşillik olarak, süs o-
larak bahçenin her bir köşesine, çi
çekler arasına ekilmiştir. 

Çocuklar yirmibeşer kişilik dört 
gruba ayrılmışlar ve Anlar, Akıncı
lar, Şahinler, Karıncalar ismini al
mışlardır. Bunların ayrı yatakhanele
ri, perdeli, divanlı ayrı aile odaları 
vardır. Bu odalarda çalışır, vakit ge
çirirler. Her ailenin ayrı elma ağaç
lan, kümesleri, an kovanları, tarla-
ları vardır. Faydalı bir rekabetle ça-

bulunulmaktadır. Meyve bahçesi bü
yütülecek ve Zirkayı çamlık bir bölge 
haline getirilecektir. Yurdun yardı
mıyla köyün camisine, köy odasına, 
köyün sokaklarına elektrik verilmiş
tir. Yakında köy evleri de elektriğe 
kavuşacaktır. Böylece, yurda yürek
ten bağlanan varlıklar, sevginin ve 
imanın nelere kadir olduğunu bir ke
re daha görmüş olacaklardır. 

Moda 
Yaz çılgınlığı 
K lâsiğe kaçan akıllı uslu bir yaz 

gardrobu, hiç şüphe yok ki, giyi
mi kolaylaştırır ve kadının her za
man şık ve yerinde giyinmesini sağ
lar. Fakat yaz aylarında zaman za
man fanteziye kaçmak ve "iki ku
ruşluk" kıyafetlerle yenileşmek, ya-
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Mevlüt Baytal 
Örnek insan 

zın dekoruna katılmak ta lazımdır. 
Sıcak, çekici yaz elbiselerini parlak 
renkli, büyük desenli perdelik saten
lerden, basma mendillerden, yasma, 
abani gibi Türk kumaşlarından, ka
ba keten ve dokumalardan, artık par
çalardan, akla gelmez astarlıklardan 
yapmak mümkündür. Parisli büyük 
terzilerin, müşterileri için hazırladık
ları sayfiye kıyafetleri, buluş ve ye
nilik, değişiklik bakımından çok ilgi 
çekici olmuştur. Bunların başlıcala-
rını şöylece sıralamak mümkündür: 
Volkanlik elbiseler; Gerard Pipart'in, 
volkan ismini verdiği elbiseler en 
aşağı i k i - üç renkli tok poplin par
çalarından yapılmıştır. Parçalar geo
metrik şekiller halinde yanyana dikil
miştir. Meselâ yarısı san, yansı eflâ
tun olan bir elbisenin tam miğde kıs
mında büyük bir portakal rengi daire 
göze çarpmaktadır. Bu elbiseler düz 
veya eteğe doğru kloşlaşan torba 
biçimi elbiselerdir. Renkler canlı, 
parlak, biçimler ve şekil tamamiyle 
değişiktir. Bunlar sayfiyeler için 
yapılmıştır. 

Tropikal elbiseler: İlhamını Tahiti 
kızlarından almıştır. Bunlar vücudu 
saran, büyük dekolteli, kolsuz, çıp
lak elbiselerdir. Hepsi de çok büyük 
çiçeklidir. Döpiyes şeklinde olanlar 
da aynı şekilde vücuda yakın ve çıp
laktır. Bu elbiselerin çoğu etek ucu
na doğru hafif bir kloşla zenginleş
mektedir. Boylar bazılarında diz ka
paklarını gösterecek kadar kısadır. 
Mayo - bluzlar: Yazın özelliği, vü
cudu saran büyük dekolteli, çıplak 
kollu, "mayo - bluz" tâbir edilen kü
çücük merserize bluzlardır. Bunlar 
etek içinden giyilir. Ekserisi koyu 
renklidir. Bu bluzlarla giyilen etek
ler dört parçalı kloş eteklerdir. Ka
ba poplinlerden, kaba ketenlerden ya-

Plânlı Doğum 
Jale CANDAN 

Dünyanın, birgün artık doyuramıyacağı bir nüfus artışı tehlikesiyle 
karşıkarşıya kaldığı, bugün bilinen gerçeklerdendir. Artış, daha 

çok geri kalmış memleketlerde, aç toplumlarda göze çarpmaktadır. Yüz-
yıllar boyunca açlıktan kurtulamıyan Hindistan ve Çin, dünyanın en 
kalabalık iki ülkesi olmakta devam etmektedir. Türkiye de, % 3 nis
petinde bir nüfus artısı ile dünyanın en fazla ve en süratle çoğalan mil
letleri arasına girmiştir. Çocuk ölümlerinin nispeten azalmış olması, 
bu artışın önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir ki bu, el
bette iyi bir haberdir. Ancak bu mutlu haber bizi kendi kendimizi bes
leyememek durumuna düşmekten kurtaramıyacaktır. 

işte bunun içindir ki, derde çâre aranmaktadır. Hızlı nüfus artış
larına sahne olan memleketler için bu konuda, dünya araştırma merkez
lerinin ileri sürdükleri çâre, "doğumun kontrolü"dür. Özellikle dini ina
nışlar yüzünden önce pek cesaretsizce öne sürülmüş olan bu fikir, gün 
geçtikçe kuvvet bulmaktadır. Bir nazariyeye göre, doğumun kontrolünü 
tabii olarak yapmak mümkündür. Çünkü bu nazariyeye göre toplumları 
açlığa götüren süratli nüfus artışlarının sebebi de gene açlıktır. Aç 
insan bir takım biyolojik, ekonomik ve psikolojik etkilerin altında çok 
çocuk yapmaya doğru gider. Kötü beslenme, yiyecek yetersizliği, maddi 
imkânsızlıklar ortadan kalkınca nüfus artışı da makul bir hadde dü
şer. Doğumun kontrolünü suni metodlara, ilâca, hattâ kısırlaştırmaya 
kadar götüren bir başka nazariye ise bunun tam karşısındadır. Bu gö
rüşe göre, geri kalmış memleketlerin tek kurtuluş şanstan, nüfus artı
şını derhal ve suni metodlara dayanarak durdurmaktır. * 

Görülüyor ki suni şekilde olsun, tabii şekilde olsun, doğumun bir 
nevi kontrolü bugün âdeta bir zaruret halinde karşımıza çıkmaktadır. 
Aşın suni metodlara başvurmak hiç şüphe yok ki birçok bakımdan mah
zurludur. Üstelik te pratik bir çâre değildir. Meselâ ilâçla doğumun 
kontrolünü kabul ettiğimizi düşünelim. Asıl nüfus artışına sahne olan 
köylerde bunu tatbik etmek herhalde şimdilik bir hayalden ibarettir. 
Diyelim ki, tabii metodla, halkı doyurmanın bir çâre olduğunu tespit 
ettik, iktisadi kalkınmaya dayanan bu çetin meseleyi bir anda olumlu 
yola sokmak mümkün olacak mıdır? İşte bu iki görüşün ortasında ku
lağa hoş gelen yeni Ur tâbir de "plânlı doğum" tâbiridir. Plânlı doğum
da anne ve baba çocuğu gelişigüzel değil, istedikleri için dünyaya ge
tirmektedirler. Ailenin 1 numaralı fonksiyonu muhakkak ki çocuk yap
maktır. Ama, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, iyi yetiştirilme
si, yuvada bir mutluluk bağı teşkil etmesi de şarttır. Üstüste ve bazen 
en müşkül şartlar içinde dünyaya gelen çocuklar için bunları gerçekleş
tirmek imkânsız olmaktadır. Plânlı doğumda anne, icabında koruna
cak, fakat aynı zamanda, meselâ çocuğu olmuyorsa, çocuk sahibi olmak 
için de çaba sarfedecek, bunun için bilgi sahibi olacaktır. 

Gençler daha evliliğe hazırlanırken, kendilerine, çocuk yapma
nın. insan yetiştirmenin ideali aşılanacaktır. Amaç, imkânı az olan ailele
ri fazla çocuktan, imkânı olanları da, çocuk yanma fobisinden kurtar
maktır. Bu, daha çok bir eğitim meselesidir. Fakat birçok memleketler
de planlı doğumun yürütülmesine engel olan bir takım kanunlar var
dır. Hattâ dini inanışlar bunun propagandasını yapmayı bile yasak et-
miştir. Dünya bugün, doyuramıyacağı çocukların doğumunu endişeyle, 
ıstırapla karşılıyor. Aynı ıstırabı kadın, yüzyıllar boyunca çekmiştir. 
Bilgiye, arzuya dayanan plânlı doğumun hem aile, hem de toplum için 
bir kazanç olacağı muhakkaktır. 

pılmıştır. Üstlerinde kapaklı cepleri 
vardır. Hepsi de vücuda yakın biçil
miş, ancak etek ucuna doğru bolluk 
verilmiştir. 

Mendil - etekler: Renkli mendiller, 
eşarplar yanyana getirilerek veya 
renk renk parçalar birbirine eklene
rek, çok az büzgülü, neşeli, değişik 

yaz etekleri yapılmıştır. 
Kombinezon - elbiseler : İnce askı
lı, V yakalı, prenses biçimi elbiseler 
daha çok pastel renklerde, düz ke
ten ve poplinlerden hazırlanmıştır. 

Aynı çıplaklıkta geniş dekolteli, kol
suz döpiyeslerin de değişik bir hava
sı vardır. 
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R A D Y O 

Ankara 
Çabalama kaptan! 
Türkiye Radyoları içinde, her çeşit 

tenkitten bir türlü kurtulamayan 
tek radyo, muhakkak ki Ankara 
Radyosudur. Bu radyo, yıllardan be-
ri ihmal edilen bir kuruluştur. Bir 
defa personeli, en aşağı 15 yıl önce 
disiplin ve sistemi bir kenara bıra
karak, her geçen gün daha da ar
tan bir karışıklık içinde çalışmaya 
başlamıştır. Yedek parça yokluğu ve 
plânsız programsız açılan yeni - İl 
Radyoları ise, Ankara Radyosunu 
devamlı surette meşgul etmektedir. 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü, diğer yüksek makamlar ve 
yetkili yetkisiz birçok kimse yıllar
ca Ankara Radyosunun işine burnu
nu sokmuş ve durumun daha da ka-

YAHYA KEMAL BEYATLI 

Kendi Ağzından Fikirleri ve 

Sanat Görüşleri 

Yazan : Adile Ayda 

Doçent Adile Ayda'nın bü
yük Şairimiz merhum Yahya 
Kemal Beyatlı ile yapmış oldu
ğu görüşmeleri ihtiva eden, 
"Yahya Kemal Beyatlı - Ken
di Ağzından Fikirleri ve San'at 
Görüşleri" adlı kıymetli eser, 
Ajana Türk Yayınları arasın
da neşredilmiştik. 

Yahya Kemal'in bugüne ka
dar bilinmeyen hususiyetlerini 
ve edebî şahsiyetini ortaya ko
yan ve beş renkli zarif bir ka
pak içerisinde yayınlanan ve ta
nesi 3 lira olan bu güzel eseri 
tavsiye ederiz. Ajans Türk Ya
yınları - Ankara 

ŞİİRİMİZDE ANLAMSIZLAR 

Yazan : Necdet Evliyagil 

Arkadaşımız Necdet Evliya-
gil'in yazdığı ve şiirimizin bu-
gün içersinde bulunduğu duru
mu ortaya koyan 'Şiirimizde 
Anlamsızlar adlı eser, kısa za
manda tükenerek ikinci baskısı 
yapılmıştır. Ajans Türk Yayın
ları arasında neşredilen ve ta
nesi 3 lira olan bu güzel ese
ri tavsiye ederiz, Ajans Türk 
Yayınları - Ankara 
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rışmasına sebep olmuştur. Gerek 
teknik yetersizlikler ve gerekse prog
ram personelinin yetiştirilmemesi, 
işlerin yetkililer tarafından yürütül
mesini önlemiştir. Bu karışıklık için
de işbaşına geçen her müdürün ken
dine göre bir tutumu olmuş ve An
kara Radyosu, bir türlü emin sulara 
giremiyen bir gemiye dönmüştür. 

Bu alışkanlıklar, aksaklıklar ve 
bu düzensizlikler sürüp giderken, 
iki kişinin radyoda önemli mevkileri 
işgal ettiği görüldü. Bunlardan biri, 
radyoda üç yıldan beri çalışmakta 

olan, fakat programcılıktan başka 
hiç bir işe karışmamış bulunan genç 
bir adamdı. Bazılarına göre, bu genç 

adamın yöneticilik tarafı yoktu ve 
kendisinden ancak programcılık ba
kımından yararlanılabilirdi. Bazıları 
ise, genç adamın işinde çok yumu

şak olduğunu, bu kadar yumuşak 
birinin Ankara Radyosu gibi karma
karışık bir kuruluşta başarıya ulaş
masının mümkün olamıyacağını id
dia ediyorlardı. 

Başkent Radyosunda birdenbire 
ortaya çıkan ikinci şahıs ise, radyocu-
lukla hiç ilgisi olmayan, fakat Türk 
tiyatro yazarları arasında ismi ön 
plânda yer alan biriydi. Yine birçok

larına göre, bir tiyatro yazarından 
radyocu yetişmesi imkânsızdı. 

Bu iki kişinin Ankara Radyosun
da beraber çalışmaya başlamasıyla, 
yumuşak olduğu söylenen ve radyo
nun müdürlük koltuğunda oturan 
genç adamın herkesi yanılttığı gö
rüldü.. Çünkü genç adam hiç te tah
min edildiği gibi yumuşak hareket 
etmiyordu. Görevine başlar başlamaz 
farkettiği hataların sorumlularını 
sorguya çekmeye, onlara ceza verme-
ye ve en önemlisi de bu hataların ya
pılmasının sebeplerini araştırarak 
radyonun eksiklerini tamamla
maya çalışıyordu. Fakat Ankara Rad
yosunun yeni müdürünün de yanıldığı 
noktalar vardı. Müdür bir takım alış-
kanlıkların, kıskançlıkların ve düşün
cesizliklerin kolay kolay ortadan sili-

nemiyeceğini hesaba katmamıştı. Bu 
durum. Ankara Radyosunda yeni ic
raatın başladığı ilk günlerde çeşit
li yayın hatalarının, yayına tesir e-
den ihmallerin, bile bile göz yumulan 
aksaklıkların meydana gelmesine yol 
açtı. 

Gide gide... 

"Radyocu olmadığı için kendisinden 
pek birşey beklenmeyen genç pi

yes yazarı ise görgüsü, içgüdüsü ve 

Mahmut Tâli Öngören 
Dümende 

cesaretiyle Ankara Radyosundakileri 
yanıltan ikinci şahıs oldu. Fakat iki 

genç adamın samanla hataları ve ek
sikleri görerek çalışmaları başkent 

radyosunda ilerisi için ümit verecek 
bir devrin açılmasını sağlamış bulun
maktadır. Bu çalışma devresi ne za
man sonuçlanacak, dinleyici, Ankara 
Radyosunda bugün atılan adımların 

programlara tesir ettiğini ne zaman 
görecek ve radyosunu zevkle dinleye
bilecektir? Bu sorunun cevabını şim
diden kestirmek oldukça güçtür. Bu
run Ankara Radyosunda dışardan 

farkedilmeyecek çalışmalar yapıl
maktadır. Ancak, herşeyden önce 
radyo içinde bir disiplin ve düzen 
kurmak gerekmektedir. Bu sebepten 
radyo personelinin çalışmalarını be
lirten bir yönetmelik hazırlanmakta
dır. Radyonun distokeği modern an
layışa göre düzene sokulmakta, Rad
yo personelinin görevleri birer birer 
tesbit edilmekte ve karmakarışıktık 
önlenmeğe çalışılmaktadır. Radyo 
idaresi, bir yandan yaz programla

rının hazırlığıyla uğraşırken, bir 
yandan da kış programlan için şim

diden hazırlık yapmaya başlamıştır. 
Bir kişinin zevkine ve düşüncesine 
göre program hazırlamanın önüne 
geçilmeğe gayret edilmektedir. 

Acaba bütün bu çalışmalardan 
sonra dinleyiciye iyi program verile
bilecek midir? Bu sorunun cevabını, 
çeşitli engellere rağmen, beklemek 
gerekmektedir. 
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T İ Y A T R O 

Ankara 
"Nalınlar"ın getirdiği 
K ent Oyuncularının Küçük Tiyat-

rodaki temsilleri, kısa aralarla 
biribirini takibeden prömiyerleri, ha
vaların da birden serinlemesiyle, An-
karada yeni bir tiyatro mevsimi ya
ratmış oldu. Şimdi dinlenme ve bek
leme halindeki Bakanlardan ang-
lo - sakson diplomatlarına, sanat ve 
basın çevrelerinin tanınmış şahsiyet
lerinden sosyetenin böyle akşamları 
hiç kaçırmayan kişilerine varmaya 
kadar bütün Ankaranın hazır bulun
duğu prömiyerlerin havası ise, kış 
aylarının çoğu prömiyerlerini gölgede 
bırakacak bir canlılıktaydı. 

Kent Oyuncularının Ankarada oy
nadıkları ikinci oyun Necati Cumalı-
nın "Nalınlar"ı oldu ve daha ilk tem
sil akşamından Ankara seyircisini, 
biraz hayret, biraz da hayranlık duy
gusu ile, kendine bağladı, âdeta bü
yüledi. O kadar ki, ertesi günden iti
baren bütün başkent "Nalınlar"dan 
bahsetmeğe başladı, herkes bu oyunu 
görmeğe koştu. Ne yazık ki birçok 
Ankaralının bu arzusu kursağında 
kaldı, çünkü Kent Oyuncuları idare
cileri programı aylarca öncesinden 
-"Nalınlar"ın gördüğü geniş bilgi he
nüz belli olmadan - düzenlemişler, E-
ge diliyle konuşulan bir köy oyunu
nun başkentte belki pek fazla ilgi 
çekmiyeceğini sanmışlar, "Raşomon"a 
bir hafta, "Aptal Kız"a tam oniki 
gün ayırdıkları halde "Nalınlar"a 
dört temsilden fazla yer ayırmamış-
lardı. 

Ankara seyircisinin hayreti, şim
diye kadar kendisine "milli piyes", 
"köy oyunu" adı altında pek ucuz, pek 
yavan şeyler gösterilmiş olmasından, 
"Nalınlar"ın ise köylerimizin çok bi
linen bir gerçeğini, bir kız kaçırma 
olayını renkli tiplerle, canlı bir ak
siyon, en önemlisi neşeli bir hava, bir 
komedi havası içinde tasvir etmesin
den ileri geliyordu. Hem de son dere
ce ölçülü, kıvrak ve tesirli bir fır
ça ile... Köy hayatına, köylümüzün 
yaşayışına, iyi kötü alışkanlıkları
na, göreneklerine el atmış, onları iş
lemeğe kalkmış olan yazarlarımızdan 
pek çoğu ya acı realiteye sırt çevir
miş, masabaşı edebiyatının allı pullu 
masallarına bir yenisini eklemekter 
öteye gidememiş, ya da beylik lâf 
yığınlarıyla nutuk çekmeği "Anadolu 
yu dile getirmek" sanmışlardır. Neca-
ti Cumalı "Nalınlar"la sahnemize, 
yapmacıktan uzak bir sanatçı gözüy
le yapılmış müşahedeye dayanan, ti
yatronun ana kurallarını, kendi oyun 
geleneğimizin potasında eritmiş, her-
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şeyden önce "tiyatro değeri" taşıyan 
ilk "milli oyun" örneğini getirmiş-
tir. Bu bakımdan "Nalınlar"ı yalnız 
Ege bölgesinin değil, bütün Anadolu
lum nasıl "dile getirilmesi" gerekti
ğini en iyi gösteren bir oyun olarak 
"milli oyun, köy oyunu" repertuvarı-
mızın başına geçirmek yanlış olmıya-
yacaktır. 
Cumalının talii... 
"Nalınlar"ın Mahir Canova tarafın

dan sahneye konulusu, başta 
Yıldız ve Müşfik Kenterin rolleri ol-
duğu halde, bütün rollerin oynanışı, o-
yuna apayrı bir renk ve mana kazan
dıran Ulvi Cemal Erkinin müziği 
"Köçekçe"-, Doğan Akselin dekoru 

görünmek olmuştur. Oysa ki yerli o-
yunun tiyatrolarımızdan beklediği bu 
çeşitten bir "koruyuculuk" değil, 
Kenterlerin gösterdiği çeşitten "aay-
gı"dır. Doğrusu istenilirse yerli oyu
nu "korumak" da zaten ona böylesi
ne bir "saygı" -önce duymak, sonra 
da. göstermekle olur. Terli oyuna 
bu saygı, Kenterlerin gösterdikleri 
gibi, gösterilirse nice uykusuz gecele-
rin meyvası olan bu oyunlar tiyatro
nun en kaabiliyetsiz sanatçılarına o-
kutulup onların vereceği hükme göre 
repertuvara alınmak -çoğu zaman da 
reddedilmek- için aylar ayı bekletil-
mez; rastgele seçilmiş sahneye ko
yucuların, dekorcuların, oyuncuların 
eline bırakılıp "deneme tahtası" ha
line getirilmez; sadece yıllık faaliyet 
grafiğini kabartsın diye, mevsim son
larında, bir büyük lütuf ta bulunulu-

K e n t e r l e r " N a l ı n l a r " d a 
İçi bizim, dışı da bizim 

için söylenebilecek övgüler, seçkin 
bir sanatçı ekipinin işbirliği halinde 
meydana getirdiği böylesine bir ba
şarı için, hiçbir saman yeter sayıl
maz. Ama bu konuda, "Nalmlar"ırı 
İstanbul temsilleri üzerine, gene bu 
sayfalarda, yazılması gerekenler ya
zılmış olduğu için -Bk. AKİS: Sayı 
409 - Ankara temsillerinden sonra 
konunun bir başka yönü üzerinde dur
mak belki daha faydalı olacaktır. O 
da şudur: 

Yerli oyun karşısında tiyatroları-
mızın tutumu, ötedenberi bir "koruyu
cu" edası takınmak, "bu mevsim şu 
kadar yerli oyun sahneye koyduk, su 
kadar yerli oyun oynadık" diye -
"Daha ne isterler!.." gibisinden -
kendilerine düşeni fazlasıyla yapmış 

yormuş gibi, sahneye konulmaz; ya-
zarlarına prova salonlarının kapısı 
sımsıkı kapatılmaz; öz çocuğunun 
doğumuyla -hele alaylı ebeler elinde-
ilgilenmesi yasak edilmez. Bütün bun
ların tersine, tiyatronun bütün yara-
tıcı unsurları, en iyileri, toptan yerli 
oyunun emrine verilir. Rejisöründen 
en küçük aktörüne, müzikçisinden 
dekorcusuna, terzisinden marangozu
na, suflöründen perdecesine kadar 
herkes, seve seve onun üzerine eği
lir, oyunun en iyi şekilde oynanması 
için canla başla çalışır. 

İşte Necati Cumalının talihi "Na-
lınlar"ın bu anlayışla hareket eden 
Yıldız Kenter gibi gerçek bir sanat
çının, gerçek bir ekip başının eline 
geçmesi olmuştur. "Nalınlar"ın Anka-
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ra prömiyerinden sonra Kent Oyun
cularının, Sanatsevenler Klübünde 
verdikleri kokteylde "Mine" yazarı
nın anlattıklarını hayretle dinliyen-
ler, "Nalınlar"ın -Yıldız Kenterin e-
line geçmeden önce- İstanbul Şehir 
Tiyatrosunda doldurduğu çileyi, ünlü 
rejisör aktör - dramaturglarından 
birinden - hem de bir. zamanlar tiyat
ro eleştirmesiyle uğraşmış birisinden-
aldığı red kararını bir talihsizdik say
dıkları, halde... Necati Cumalı için a-
sıl talihsizlik, "Nalınlar"ın o ünlü ki
şiden bir "kabul" kararı alması, hele 
onun tarafından sahneye konulup oy
nanması olurdu... 

"Aptal Kız" Ankarada 

İki yıldanberi Parislileri hayran e-
den, tatlı tatlı güldüren "Aptal 

Kız" bu mevsim de bütün İstanbulu 
kendine çekti. Şimdi sıra Ankaralıla
rındır. Başkentin bütün tiyatrosever-
leri Marcel Achard'ın son büyük e-
serini Kent Oyuncularından görmek 
için Küçük Tiyatroya koşuyorlar. 

Nedir, kimdir bu Aptal Kız? Mar
cel Achard'ı ve tiyatrosunu yakından 
bilenler buna tereddütsüz, "Bütün 
Par i s ! " diyebilirler. Gerçekten de al
tı yıldanberi afişten inmeyen "Pata-
tes"in yazarı, "Aptal Kız"da olgunluk 
çağının meyvesini vermiş, bir cinayet 
oyunu kahramanından, "kadınlığın
dan" ve "saflığından" başka hayat 
sermayesi ve savunma silâhı olmıyan 
bir kızcağızın hikâyesinden tadına' 
doyum olmıyan bir insanlık dersi çı
karmıştır, 

Marcel Achard, XX. yüzyıl uy
garlığının herşeyi almıya, elde etmi-
ye yönelttiği bir dünyada, insanoğlu
nun bütün zekâsını, kurnazlığını ala
bildiğine kendi çıkarma kullandığı, bir 
toplumda herşeysini seve seve ver
mesini bilen, kolları arasında mutlu
luk duyduğu erkekleri, zaafını kö
tüye kullandıkları halde, kurtarmak 
için bir tatlı söz bir sevgi sözü uğ
runa kurtarmak için!- islemediği bir 
cinayeti bile yüklenmekten çekin-
miyen cahil bir kızın saflığında, se-
yircinin içini burkan bir şiir tarafı 
bulup çıkarmış, insanoğlunun gitgide 
suyu azalan iyilik tımarını kurut
mak için elinden geleni yapmaktan 
geri kalmadığını da acı acı göster
miştir. 

Sahnedeki oyun 

Kent Oyuncularının bellibaşlı rol
lerde büyük başarıyla, canlandır-

dıkları "Aptal Kız", Ankarada da 
zevkle seyredilmektedir. Başrolde 
Yıldız Kenter, "Raşomon" ve ''Na-
l ın lardan sonra, üçüncü ve bambaş
ka bir yüzle, sanatının bütün imkân-

larını -kudrette ve ölçüyle- göster
mektedir. Sorgu yargıcı Sevigne'ye 
Müşfik Kenter, rahat ve tabii bir o-
yun içinde, şimdi Marcel Achard'ın 
dile getirmek istediği acı ve tatlı bü
tün duygulan -söylettikleri kadar 
söyletmediklerini de- seyirciye duyu
ran bir ifade inceliği kazandırmış
tır. Zabıt kâtibinde Genco Erkal, 
gerçek sanatçılar elinde küçük rolle
rin nasıl büyüyüverdiğini, nasıl bir 
değer ve önem kazandığını, yeni ve 
güzel bir örnekle, ortaya koymuştur. 
Hele sorgu zabıtlarını okurken gös
terdiği "intonation" ustalığı bir 
"ders" değeri taşımaktadır, onun için 
de seyirciden haklı alkışlar toplamış
tır. Ama bu konuda, seyirciye ve al
kışa fazla kapılıp, ölçüyü kaçırma
mak gerektiği de unutulmamalıdır. 

Ankarada "Aptal Kız" 
Sanat sanat içindir 

Aptal Kız'ın efendisi ve kibar sev
gilisi Beaurevers ile jandarması rol
lerinde Şükran Güngörün, iki deği
şik kompozisyon halinde, gerçekleş
tirdiği oyun ise ayrıca üzerinde du
rulmaya değer. Şükran Güngör bu i-
ki role, ince farklarla, apayrı, canlı 
ve sevimli karakterler vermesini bil
miştir. 

Bütün bu başarıda "Aptal Kız"ı 
sahneye koymuş olan Kâmran Yüce
nin payını belirtmemek haksızlık o-
lur. Kâmran Yüce doğru yorumuyla, 
Achard'ın duyurmak istediği şiir ve 
"esprit'yi bir zabıta piyesinin "katil 
k im?" sorusunun cazibesi içinde eri
tip yitirmemeye muvaffak olmakla, 
iyi bir sahneye koyucunun en önemli 
vasıflarından birine sahibolduğunu 
ispat etmiştir. — 358 
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SİNEMA 
Filmler 

Toplama, doğru 
Kiçin, bir on yıl öncesinden bu ya-

apanan 1961-62 sinema mevsimi 
na geçilmiş en iyi sinema mevsimi . 
denilebilir. Değer yönünden hayli a-
ğır basan filmlere karşı oldum bit
tim tutkun olmayan çekingen yaban-
cı film getirticilerimiz, bu mevsim, 
geçen yıllara karşılık seyirci için 
hayli cömert davranmışlar, listeler
de, "armudun sapı, üzümün çöpü 
var" kabilinden sudan karşı çıkışla
ra girişmemişlerdir. Amerikan hükü
metiyle varılan I. M, G. sözleşmesine 
uyularak kraldan çok kral taraftarı 
kesilen ünlü USIS - Amerikan Ha
berler Bürosu . ve gülünç davranışı 
sonucu A. B. D. ürünü filmlere uy
gulanan sıkıcı baskı, giderek getirti-
ci şirketleri Avrupa ve İngiliz film
lerine doğru itmiş ve bu yıl bu ülke
lerin filmlerinin sayıları beklenmedik 
bir gazetesi say ı s ıa ulaşmıştır. Gele
cek 1962-63 sinema mevsiminde ise. 
bu sayı daha da artacaktır. USIS'ın 
aşırı kralcılığında United Artists şir
ketinin yapım listesindeki 30 filmin 
29'u "Amerikayı yabancılara karşı 
küçük düşürücü konuları işlediği" ge
rekçesiyle Türkiyeye sokulup oynatıl
ması yasaklanmış ve listeden ancak 
oyuncu - rejisör John Wayne'in ilk 
reji 'denemesi "Alamo - Alamo Kale-
si"ne izin verilmiştir. 

Bu durumda, getirtici şirketler 
çizgiyi asabilmek için başka yolları 
deneyecekler, iki hükümet arasında
ki sözleşmenin - bu sözleşmeye göre, 
filmlerin parasının yarısını Amerikan 
Haberler Bakanlığı ödemektedir ve 
Türkiye ile birlikte uygulanan öbür 
ülkeler Çekoslavakya ve Güney Vi-
etnamdır . dışına çıkarak bu defa 
A. B. D. filmlerim Avrupa üzerinden 
satın alacaklardır. Hollywood vergi 
bindiriminden soluk almak amacıyla 
çoğunlukla filmlerini dış ülkelerde çe
virmekte ve yine bu filmlerinden bir 
çoğunu o ülke ürünü olarak göster
mektedir. Bunun, en elle tutulur ör
neği, bir United Artists yapımı olan, 
Otto Preminger'in "Exodous - Yahu
di Göçü"nün İsviçre filmi olarak iş
lem görmesidir. 

Westernler 

Kovboy filmleri içinde geçen yıl 
en ilgi çekici olanları eski usta 

John Huston'ın "The Unforgiven-Af-
fedilmeyen"i ile yenilerden Arthur 
Penn'in "The Left Handed Gun-Se-
lak Silahşör"üdür. "Affedilmeyen", 
Huston'ın ilk western denemesi sa

yılabilir. Konusu, bu tür edebiyatın 
en iyi temsilcisi Alan Le May'in aynı 
adlı romanından sinemaya aktarılmış
tır. Film, beyazlar arasına karışmış 
bir kızılderili kısan çevresinde dön-
mektedir. Ayni yazarın bir başka ro
man - filmi olan John Ford'un "The 
Searchers - Çöl Aslanı"nda olduğu gi
bi, "Affedilmeyen"de de ırkçılığı sür
düren beyazlar vardır. John Hustan 
bu yeni ve ilk western denemesinde, 
öbür western rejisörlerinden kolayca-
cık ayrılıvermektedir. Hem Ford'a, 
hem de Ford'dan sonraki sinemacı 
kuşağının en güvenilir kişisi Ant-
hony Mann'e bakarak daha duygulu 
ve daha "şair"dir. O çağların tabiata 

hikâyesi, daha önce çeşitli rejisörler 
ve çeşitli oyuncular tarafından de
falarca denenmiş ve çiğnene çiğnene 
sakız haline getirilmiştir. Son Bon-
ney filminde rejisör Penn, kahrama
nına çok değişik bir açıdan bakmak
tadır. Bonney, herşeyden önce kitap
ların ve resimli romanların bugüne 
kadar sürüp getirdiği ünlü Billy The 
Kid değildir. Yâni, kahramanlık . da
ha doğrusu zorlamalarla yaratılan 
bir Billy The Kid - yerine, gerçekle
re uygun, davranışları yaşamasına, 
yaşaması davranışlarına eşit bir Billy 
The Kid'dir. 
Rossen ve ötekiler 

A merikan Aleyhtarı Çalışmaları A-
raştırma Komisyonu ile bir za

manlar başı derde girenler arasında 
yer alan, orta kuşaktan rejisör Ro-
bert Rossen, geçen mevsimlik filmi 

Camus'nün "Orpheu Negro" sundan bir sahne 
Mitolojiyi çağdaşlaştıran film 

karşı gelmiş insanlarım, kendi ara
larındaki çekişmeleri ve bağnazlıkla-
rıyla tek bir çizgide seyircisine ulaş
tırmaktadır. 

Yenilerden Arthur Penn'in "Solak 
Silahşör"ü ise bir western filmi çer
çevesinde seyirciye normale çok yak
laşık, alelade insanı verme çabasını 
gütmektedir. Penn, bunu filminde ba
şardıktan başka, ayrıca alışılmış ve 
kabullenilmiş "westera mythe"ni de 
bir çırpıda yıkma yolundadır. 

"Solak Silahşör", yıllanmış ve 
mythe olmuş bir western kahramanı
nın, William Bonney'in biyografisini 
ele almaktadır. Haydut Bonney'in 
öbür adıyla Billy The Kid'in hayat 

"They Came To Cordura - Kordura 
Kahramanları"nda, meselâ bir "All 
the King's Men - Saltanat Hırsı"nda 
olduğu kadar başarı gösterememiş
tir. Ama yine de eski günlerden kal
ma bir Robert Rossen'likle tek hatlı 
konunun rahat seyredilmesine büyük 
bir güç harcamaktadır. Önce kişiler 
büyük ayrıntılara girilmeden tanıtıl
makta, sonraki hikâyenin gereklediği 
uzun yolculuk boyunca kişiler ağır 
ağır işlenip gerçek yüzleriyle ortaya 
çıkarılmaktadır. 

İtalyan sinemasının Yeni Gerçek
çilerinden Luciano Emmer de bir İ-
talyan - Fransız ortak yapımında, 
"La Fille dans la vitrine - Camdaki 
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Kız"da çeşitli sosyal sarsıntılar ge
çirmiş savaş sonrası İtalyasının, 
dünyanın dört bir köşesine dağılıp 
İşçi olarak çalışan yurttaşlarından 
bir bölüğünün Hollandadaki bir ma
den ocağında geçen serüvenlerini an
latmaktadır. Çokluk, bir İtalyan işçi
siyle vesikalı bir genel kadının karşı
lıklı tutkularını gerçekle bağdaştır
a yolunu seçen Emmer, eski başa
nlar ını yenileyici bir üstünlük göste
rememektedir. Ama Alimi "Camdaki 
Kız" yine alışılmıştan ötede bir film
dir. 

İlgi çekici filmlerden birisi de hiç 
şüphe yok. Cacoyannis'in "Bir Pazar 
Sabahı"ndan sonra yurdumuzda gös
terilen ikinci filmi "Stella"dır. Konu, 
Merime'nin ünlü "Carmen"ine çok 
benzemektedir, fakat bu benzeyiş Ca
coyannis'in elinde gitgide yerlileş-
miş, Yunan kalıplarına girmiş ve do
layısıyla da "Carmen"den uzaklaş
mıştır. "Stella"da Cacoyannis'in fer
din, topluma, düzene ve geleneklere 
karşı biç bir direnme gücü olmadığını 
ileri sürmekte ve filmini "kara bir 

son"la bitirmektedir. Rejisörünün tak 
kazancı, hikâyesindeki sağlamlık, 
Türk sinemasının yoksunu olduğu 
yerlilik ve belirgin bir oyun düzeyini 
tutturmasındadır. 

Keçiboynuzları 

İncir çekirdeğini doldurmayan film
lerin ikisi, ünlü korku filmleri 

ustası Alfred Hitchcock'a aittir. 
Hitchcock, birinci filmi "North By 
Northwest . Gizli Teşkilât" ile, ikin-
ci filmi "The Man Who Knew Too 
Much - Çok Şey Bilen Adam"da kalıp
laşmış Hitchcock yolunun değişmez-
yolcusu olduğunu ortaya koymakta
dır. Kahramanları yine düzmece kişi
lerdir. Olaylar gerçek dışı sıralan
makta ve güçsüz kişi kahraman, 
Hitchcock elinde oyuncağa ve aptala 
çevrilmektedir. Yalnız Hitchcock "Giz-
li Teşkilât'da öbür filmlerinden ay
rılan bir havaya geçmiştir. Bu, "sus-
pence" ile pek öyle kolay kolay bağ
daşmayacak olan "komik" unsurdur 
ki, Hitchcock'ın türlü ter dökünme-
lerine karşılık, film zorunlu ciddiye-

tinden yer yer çok şey kaybetmekte
dir. 

Adı çevresinde reklâm dedikodu-
ları döndürülen David Lean'ın ünlü 
"The Bridge on the River Kwai - Ku-
vay Köprüsü" ve Carol Reed'in "Ouır 
Man in Havana - Havana Casusu" ve 
"Gervaise - Sen Bir Melektin"in usta 
sinemacısı Rene Clement'nin "This 
Angry Age - Okyanusa Karşı'sı doğ
rusu seyircilerine bir dirhem bal i-
çin bir çuval keçiboynuzu sunmaktan 
öteye gidemeyen filmlerdendir. Da
vid Lean'in "Kuvay Köprüsü"nde 
romanın yazarı Pierre Boulle'un me
sajına gerektiği kadar bir güçte ka
tılmaması, filmini "büyük film"likten 
hızla ayırıvermiştir. Carol Reed'in 
"Havana Casusu" çok iyi ve usta o-
yuncularına karşılık da yalnızca kar
şılıklı casusculuk oyunlarını taşlayan 
bir film olmuş, mevsim başında gös
terilen "Kızgın Güneş" bir yana, 
"Okyanusa Karşı" ile türlü tutukluk
lar içinde kaybolmuştur. Aynı yazar
dan - Marguerite Duras - bir başka 
rejisörün - Alain Resnais - uyguladı
ğı bir başka film. "Hiroshima, Mon 
Amour - Sevgili Hiroşima" ise "yılın 
filmi" niteliğine erişmektedir. 

"Yılın Filmleri" ' 

Mevsim boyunca gösterilenler ara
sındaki ayıklama sonucu elde edi

len yılın filmlerinin bu yılki sayısı 
üçü, dördü aşacak kadar çoktur. Bun
lara örnek olarak Visconti'nin "Roe-
co e i suoi fratelli - Düşman Kardeş
ler"!, Astruc'un "Une Vie - Bir Ha
yat"!, Alain Resnsis'nin "Hiroşima"sı 
Mon Amour - Sevgili Hiroşüna"sı, 
John Cassavetes'in "Shadows - Gölge
ler"i, Marcel Camus'mün "Orpheu 
Negro - Siyah Orfe"si, Michel Bois-
rond'nun "Le ehemin des écoliers - U-
nutulmayan Hatıralar"ı, Tony Rie-
hardson'in "The Entertainer - Acı 
Tebessüm'ü, René Clément'nın "Kız
gın Güneş"i, Leslie Norman'nın "Cum-
mer of the Seventeeth Doll - Aşk Mev-
simi", Jean Valâre'in "Les Grandes 
Personnes - Büyük Misafir"i göste
rilebilir. 
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