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Kendi Aramızda 
Bu hafta AKİS sayfalarının büyük 

bir kısım, CKMP de oynanan o-
yunlara ve bu oyunların sahneye ko
yucusu Alpaslan Türkeşe ayrılmış 
bulunmaktadır. Hemen bütün irili u-
faklı gazetelerin CKMP ve Türkeşe bu 
derece yer vermelerinin sebepleri a-
rasında, 27 Mayısın "Kudretli Al-
bay"ının şahsiyetinin önemli rolü var
dır. Türkeş, bundan uzun bir sure ön
ce, bir devlet memuru olarak görevli 
bulunduğu Hindistandan, AP'nin o 
zamanlar organı bulunan bir gazeteye 
birtakım yazılar yazdığı ve İhtilâlin 

içyüzünü kendi açısından anlatmağa 
çalıştığı günlerde AKİS objektifi ken- A l p a s l a n T ü r k e ş ve A K İ S 
disine yönelmiş ve gerçekleri, hiç tekzip edilmeyecek şekilde, zaman, isini ve 
mekân zikrederek açıklamış, 27 Mayısın bu "Kudretli Albay''ının İhtilâl-
deki rolünü kamu oyuna nakletmişti. Şimdi AKİS'in projektörleri bir kere 
daha bu emekli Albaya yönelmiş bulunmaktadır. 

AKİS ile Türkeş arasındaki ilişki 27 Mayıs sabasından itibaren başla-
mıştır. Bugüne kadar Türkeş dikkatli ve sabırlı bir AKİS okuyucusu, AKİS 
ise dikkatli ve gerçekçi bir Türkeş takipçisi olmuştur. YURTTA OLUP Bİ
TENLER sayfalarımızdaki ''CK.M.P." başlıklı yazı okununca, bu dikkatli 
takibin neticeleri apaçık görülecektir. 

Türkeş CKMP'ye girdiği zaman bu dergi, CKMP'nin istikbali hakkın
daki görüşünü ortaya koymuştu. Şimdi ise, Türkeşin yapacakları veya yap-
mağa çalışacakları hakkındaki kanaatini ortaya koymaktadır. Bu kanaat 
belirtisinde bilhassa bir noktaya dikkatinizi çekmeyi faydalı bulmaktayım: 
1930'larda Almanyada ekonomik, sosyal ve politik hava nasıldı? Hitler bu 
ortamı kendi arzularının gerçekleşmesine elverecek şekle nasıl sokmuştur? 
Türkeşin dilinde "Milliyetçi Sosyalizm'' sloganı ile ortaya atılan fikirler ile 
1930'ların Almanyasının slogan - fikirleri arasındaki benzerlikler nelerdir? 

AKİS'in sevgili okuyucularının, bu soruların cevaplarını "C.K.M.P.'' 
başlıklı yazımızda dikkatle okumalarını salık veririm. Bu yazıda Türkeş 
ile Hitler arasındaki garip benzerlikler de belirtilmiştir. Tazmin ne derece 
objektif bir görüşle kaleme alındığını okuyucularımız farkedeceklerdir. 

Saygılarımızla 

KURTUL ALTUĞ 
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HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI 

Yıl: 12 Sayı 581 7 Ağustos 1965 Cilt: XXXIII 

YURTTA OLUP BİTENLER 

Millet 
Başbakanı uğurlarken 
Geçenlerde bir gün, Ankara sıcaktan 

kavrulurken» öyle tahmin edilir ki 
Çankayanın üzerinden bir soğuk rüz
gâr esti. Hattâ, duş mahiyetinde bir 
yağmurun yağdığı dahi söylenebilir. 
O gün Radyolar, Sovyetler Birliğini 
ziyaret etmek üzere önümüzdeki Pa
zartesi günü Türkiyeden ayrılacak o-
lan Başbakan Suat Hayri Ürgüplünün 
bir demecini yayınladılar. Ürgüplü 
demecinde "Sovyet Rusyaya gidişim 
elbette ki bir turistik gezi değildir" 
diyor ve bunu söylerken "elbette ki*'nin 
üstüne basıyordu. Sonra şunları bil
diriyordu: 

Bu gezi önemli bir gezidir. 

Ziyaret sırasında siyasî müzake
reler yapılacaktır. 

Ayrıca iktisadî ve ticarî konular 
görüşülecektir. 

Kültür Andlaşması Bölukbaşının 
yüzünden tasdik edilememiştir. Ama 
mevcuttur ve gerekirse tâdil de edile
bilir. 

Sovyetler Birliğiyle iyi münasebet
ler devam ettirmek amacımızdır. 

Ürgüplünün bu açıklamasından ev
vel, bir takım peşin hükümlü yazar
lar mal bulmuş mağribiler gibi bir 
başka demece sarılmışlardı ve "Ür
güplü ne diye gidiyor ki?'' diye ağız

larında lâflar geveliyorlardı. Başba
kan açık vaziyet almak suretiyle bu 
çana ot tıkamıştır. 

Başbakan Ürgüplü Türkiyeden 9 
Ağustosta, özel bir sovyet uçağıyla 
ayrılacak ve doğruca Moskovaya gide
cektir. Ürgüplü Moskovada, Sov
yetler Birliği Başbakanı Kosigin tara
fından karşılanacaktır. Resmî görüş
meler Moskovada cereyan edecektir. 
Hazırlanan programa göre Ürgüplü 
Kiyevi ziyaret edecek, Karadeniz sa
hilindeki Soçide, bir kaç gün kalacak 
ve Soçinin hava alanı Adlerden gene 

Suat Hayri Ürgüplü 
Hayırlı yolculuklar 

özel bir uçakla Ankaraya dönecektir. 
Bu hafta, Sovyetlerin ziyarete ver

dikleri önem rus gazetecilerinin An-
karaya akmakta devam etmesiyle ye
niden belli oldu. Bu gazetecilerin Ür
güplüden aldıkları demeçler büyük 
Moskova gazetelerinde yayınlanmak
tadır ki bu. Sovyetler Birliğinde çok 
önemli bir hadisedir. 

Ziyarete önem veren ve merak eden 
bir başka çevre daha vardır: Ameri
kalılar. Ancak, Başkan Johnson'un 
Gezici Büyük Elçisi Harriman daha 
bir kaç hafta önce, "dinlenmek için" 
gittiği Moskovada Kosigin ile iki ka
palı konuşma yapmışken Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanının resmi bir zi
yaret için Moskovaya gitmesinde me
rak edilecek ne mevcuttur ki? 

C. K. M. P. 
"Yaşasın Başbuğ" 
(Kapaktaki politikacı) 
Esmer, gaga, burunlu, sert bakışlı, 

tanınan ve boğuk sesli adam, konuş-
masının sonuna gelmişti. Kaşlarını 
kaldırdı, kongre salonunu bakışlarıyla 
şöyle bir taradı ve ateşli militanları
nın pek iyi tanıdığı bir dörtlüğü oku
yarak son kozunu oynadı: 

"— Koşan elbet varır, düşen kal
kar; 

Karataştan su damla damla a-

Birikir, sonra gümüş bir göl o-
lur. 

Arayan hakkı sonunda bulur.-." 

Bu, Muhittin Güvenin meşhur "göz-
lerimin içine bak.." sloganından da 
tesirli olmuştu. Salon birden karıştı, 
anlamsız boğuk bir gürültü yükseldi. 
Gürültü yavaş yavaş tezahürat şekli
ni aldı. Önce "Türkeş, Türkeş, çok ya
şa!" diye bağırıldı, sonra kongrenin 
başlangıcındanberi çekiç darbesi gibi 
tekrarlanan iki hece salonu dakika
larca çınlattı: "Tüüür.... Keşşş... 
Tüüüürr.... Keşşş...'' Durum ilgi çekici 
idi. Bir kere, salondakilerin en az ya
sı tezahürata katılmadığı halde, e-
mektar Büyük S i n e m a n ı n tecrübeli 
duvarları belki de ömrünün en şid
detli gürültüsüyle karşılaşmıştı. Bil
hassa ön taraflarda grup grup, öbek 
öbek toplanmış olan genç, fakat son 
derece ateşli kimseler âdeta hayatla
rının en heyecanlı anını yaşıyorlardı. 
Durumu balkondan izleyenlerden biri, 
yanındakine,. salonun bir köşesini 
gösterdi: 

"— Bak bak, şu delikanlıyı tanıdın-
mı? Kuva-i Milliyecilerin en ateşlile-
rindendi..." 

Bir süre önce Atatürk Bulvarını 
heyecana boğan olayları ve Dönüşüm 
gazetesi satanlara karşı, sattıkları 
"Kuva-i Milliye" adlı gazeteden do
layı kendi kendilerine Kuva-i Milliye-
ci adım veren sağcı -ve AP eğilimli-
bir topluluğun yürüttüğü şiddet hare
ketlerini hatırlıyan gazeteciler, işaret 
edilen tarafa baktılar. Gerçekten, ora-
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HAFTANIN İÇİNDEN 
Demirkırat II 

MetinTOKER 

kırat I, doğduğu 1946'yı takip eden bir çok sene D.P.'ye 
yetmiştir. Fakat daha sonra, bizzat D.P."nin. lideri bu 
beyaz beygiri yetersiz bulmuştur. Yetersiz bulduğu içindir 
ki başka bir sembolün peşine düşmüştür. Kendi Grupun-
da ''Ey bu memleketin, analarının ak sütü gibi helal oy
larla seçilmiş aslan Demokrat milletvekilleri! Siz ister
seniz, Hilâfeti bile geri getirebilirsiniz" demişti. Halbuki 
Hilâfet, bu sözün söylenmesinden çeyrek asır önce Padi
şahlığı kurtaramamıştı. Asıl sahibini kurtaramayan bir 
alâmeti farikadan, üstelik aradan zaman geçtikten sonra 
medet ummak pek akıllıca bir davranış sayılmasa gerek
tir. Nitekim Hilâfet, D.P.'yi ve liderini de kurtaramamış, 
hattâ bu tarz hevesler onların felâket sebebi olmuştur. 
Her halde bugünkü A.P ve lideri, sarıldıkları Demirkı-
rat II ile aynı çeşit bir felâkete uğramayacaklarını kendi 
kendilerine garanti etmişlerdir. 

Bir gerçeği hatırda tutmanın faydası büyüktür. 1965 
Türkiyesinde 1965'in şartları câridir. Tıpkı 1955 Türkiye
sinde 1955in şartlarının câri olduğu gibi. D.P- Hilâfete 
heves etmekle 1955 Türkiyesini 1920 öncesi T ü r k i y e s i n i n 
şartlarına geri götürebileceğini hayal etmiştir. Bu hayal 
çok felâkete yol açmıştır. Eğer D.P.'de akıl bulunsaydı 
memlekete 1920 öncesinin şartlarını getirmeye çalışacak 
yerde kendisini 1955'in şartlarına uydurmaya gayret 
ederdi-

Bugün için de durum aynıdır. 

A.P., tâ amblemine kadar, 1960 öncesinin şartlarının 
geri getirilmesini kendisine açık politika yapmıştır. Bü
tün vaadleri bu istikamettedir. Söylediği her şey, sem
bolü Demirkırat I olan D.P.'nin mahkûm edilmiş vaadle
ri, silâhları, felsefesidir. Bugüne kadar Demirkırat II'li 
A.P.'den milletin işittikleri şunlardır: "Türkiyede her is
teyen ben müslümanım diyebilmelidir'', ''Türkiye, göklerin 
ezanı muhammedi ile inlediği memleket olmalıdır", 
''C.H.P. dinsiz ve komünisttir", "C.H.P- bizi ruslara sata
caktır, aile mefhumunu yıkacaktır''', "Ekonomide, çok 
kazanan bir özel sektör esastır", "Toprak Reformu ko
münistlik kokmaktadır''. "Petrolümüz yabancılara açık 
kalmalıdır". "Vatandaşın bütün islerini devlet kapısında 
takip edeceğiz", "Bu millet, ordusunu bir kaç defa yola 
getirmesini bilmiştir''.. 

Derler ki : '•Süngüyle her şey yapılır, üzerine oturul
maktan başka.." Bu, çok doğru bir sözdür. Ama aynı 
derecede gerçek bir başka husus, bir takını oylarla-, bıra

kınız iktidarda oturmayı, bir şeyler yapmanın bile kabil 
olmadığıdır. D.P. Türkiyeyi Hilâfet günlerine geri götü
remezdi. A.P. Türkiyeyi D.P. günlerine geri götüremeye-
cektir. Böyle hallerde' karşıya bir kuvvet çıkar ki bu he
veslerin sahipleri ne olduklarını şaşırırlar. Selâmet için
de bir Türkiye isteyenler, Demiıkırat II'li A.P.'nin bir an 
önce ayılması için seferber olmalıdırlar. 

Nerede kaldı onu teşvik etmek, nerede kaldı onun 
cüretini arttırmak! Demiıkırat II'nin yarattığı tedirgin
lik, Türkiyenin selâmeti düşünülürken hissedilen tedir
ginliktir. 
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Bir kıratın türk siyaset hayatına yeniden çıkmış olma
sının yarattığı akisler Son Havadis, Adalet., Zafer, 

Dünya, Yeni İstanbul gibi A.P.'nin resmini, gönüllü veya 
bedelli sözcülerini meşgul etmiş bulunuyor. Bunlar, meş
replerine göre, hadisenin izahını veya tevilini yapmışlar
dır. Bazılarına bakılırsa bu kırat o kırat değildir, 
bazılarına bakılırsa yeni alâmeti farikanın seçimin
deki sebep siyasîden çok psikolojiktir, bazılarına bakılır
sa bir D.P.'li kütle zaten ortadayken kıratın sembol diye 
alınıp alınmamasının önemi yoktur. Bunların üzerinde it
tifak ettikleri nokta, A.P.'nin ortaya tekrar kıratı çıkar
masının bir takım partileri ve kimseleri boşuna tedirgin 
ettiğidir. Hattâ tedirgin olanların yaptıkları gürültü A.P. 
nin ekmeğine yağ sürmektedir. A.P. atı almıştır ve "Üs-
küdarı geçmek üzeredir. Yaygaralar A.P.'nin iyi bir 
amblem seçtiğinin delilini teşkil etmektedir. Süleyman 
Demirel bile bu hafta radyolarda okunan demecinde "Bir 
attan bu kadar korkmak niye?'' diye sordu. Zavallı De
mirel, korkunun kimlerde olması gerektiğinin bile far
kında değil her hailde. Ve bu zat memleketi, yâni seni -
beni idare edecek! 

Kırat sembolünün maharetli bir seçim olduğunda 
zerrece şüphe' yoktur. Yalnız, bunun niçin seçildiği konusu 
görüşülürken karşı tarafı fazla saf sanmak da doğru de
ğildir. Yok at türklerin millî hayvanıymış da, yok türk-
lerin namusu atlarıyla avratlarıymış da, yok türkler atı 
pek severlermiş de A.P. bu amblemi onun için almış. Bu
nu anlatmak için insan külah bile bulamaz. Elbette ki 
kırat sembolü seçmenin nazarında D.P. ile A.P, arasında 
daha da fazla bir bağlantı kurulabilmesi amacıyla seçil
miştir ve bu özelliği ile gayet başardı bir seçim yapılmıştır, 
Türkiyenin çok yerinde çok kimse, demirkıratlı listeleri 
kullanmakla demirkırat devrini geri getireceğini düşüne-
cek, buna inanacak, bunu gözleriyle görmüş sayılacaktır. 
Sadece okuyup yazma bilmeyen Vatandaşlar değil, büyük 
şehirlerde sayısız "eski günler hasretlisi", kıratı görünce 
iman tazelemişler, canlılıkları artmış, moralleri' takviye 
görmüştür. Bunların başında, mahalle başına onbeş tane 
düşen milyonerler gelmektedir. 

Amblem seçimindeki bu başarıyı ve mehareti teslim 
ederken madalyonun öteki yüzüne bir göz atmak lüzu
munu da her halde A.P.'nin yeni ve eski savunucuları 
kabul ederler. Acaba 1985 Türkiyesinde seçimlere Demir
kırat II ile girmenin hiç bir endişe verici tarafı yok mu
dur? Eğer yeni kıratın seçicileri bu soruya "hayır' ' ceva
bını vermişlerse çok hata etmişlerdir ve tadı az sürpriz
lerle karşılaşmaları pek muhtemeldir. Yok, Demirkırat 
II'nin getireceği faydalarla tehlikeleri dikkatle mukaye
se etmişler, faydanın tehlikeden büyük olduğuna karar 
vermişler, seçimlerini öyle yapmışlarsa amblemlerinin 
kendileri için uğurlu, kademli olmasını temenni etmekten 
başta, bir görev, biz yabancı dostlarına düşmez. 

İnşallah, hesaplarında yanılmamışlardır. 

Ancak, 1965 Türkiyesinde bir partinin 1960 öncesi
nin bir işaretinden faydalanma hevesinin, getireceği tah
min edilen oy miktarı ne olursa olsun fazla tekin görün
mediği hatırlatıtarsa hemen kızmamak lâzımdır. Demir-
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YURTTA OLUP BİTENLER AKİS 

da elini kolunu sallıyarak Türkeş le
hinde tezahürat yapan genç, Kuva-i 
Milliyecilerin arasında yırtıcılığı ve 
saldırganlığı ile temayüz edenlerden 
biriydi... Keşif önemli idi. Gazeteci 
grupu, delikanlının etrafındakileri in
celemeğe başladı. Az sonra, teşhis e-
dilenlerin sayısı artmıştı. Bar, iki, üç 
derken, âşina iplerin tesadüfe hamle-
dilemiyeoek kadar çok olduğu anlaşıldı. 
Üstelik bunların çoğunun kolunda, gö
revli olduklarını gösteren kırmızı pa-
zubentler vardı. Birbuçuk ay evvel A-

calışıyordu. 

Eskiler alayım! 

Kongrenin ikinci günü, Tahtakılıçın 
önceki günden devam eden ve beş 

saat tutan konuşmasından sonra Tür
keşin yaptığı konuşma, partiyi ele ge
çirme mücadelesinin bu son safhasın
da kendisi için en önemli imtihan ol
du. İşin ilginç tarafı, Türkeş bu imti
handan geçecek not almadığı halde, 
gerek diğer tamamlayıcı şartların ken
disi lebinde çok iyi düzenlenmiş olma
sı ve gerekse rakibi Tahtakılıçın bü-

kikalarda gerçekten tesirli, kudretli 
görünüyordu. 27 Mayıs sabahı radyo
lardan millete hitap eden kalın ve 

madeni sesini ustaca kullanıyordu. 
Zaten konuşmanın ilk cümleleri daha 

ziyade vatan, millet ve millî heyecan 
lâflarından ibaretti. Genel Başkan 
adayı, türk millet için her türlü mü
cadeleyi yapacağını, gerekirse canını 
bile vereceğini, görevi icabı dünyanın 

yarısından fazlasını gezdiğini, otuzdan 
fazla ülkeyi ve milleti incelediğini 
söyledi, sözleri sık sık, olağanüstü te-

C.K.M.P. Kongresinde tezahürat yapan Türkeşeiler ve oturan Tahtakılıç 
"Karadeniz çırpınıyor,selam Türkeş Albayıma!" 

Atatürk Bulvarında "Komünistlere ö-
lüm diye bağıran, gazete yakan, a-
dam döven, kafatasçıların çıkardığı 
Orkun dergisini dağıtan topluluk, 
CKMP'nin, geride bıraktığımız haf
tanın son günü Türkeşin zaferiyle bi
ten olağanüstü Büyük Kongresinde 
başrolü oynuyordu. 

Tezahürat, Türkeş kürsüden inip 
yerine geçtikten sonra da devam etti. 
Lehindeki gösterilere el sallıyarak mu
kabele eden emekli Kurmay Albay, i-
şin en önemli safhasını atlattığını 
düşünerek, heyecanını yatıştırmağa 

yük hataları sebebiyle yine de zafere 
ulaştı. 

Tuttuğu yolda, büyük kütleleri he
yecanlandırıp peşinde sürükleyebil-
mek bakımından en önemli silâh olan 
hitabet sanatında Türkeşin ne derece
de usta olduğu en çok merak edilen 
hususlardan biriydi. Nitekim geçen 
haftanın sonunda Cumartesi günü 
saat tam 12'de Türkeş kürsüye geldi
ğinde gerilim son haddini bulmuştu. 

Konuşmasına «Biz türk milletini 
bölünmez bir bütün olarak kabul edi
yoruz" diye başlıyan Türkeş, ilk da-

zahüratla kesildi. Sıra türk milletinin 
-yani türk ırkının- diğer milletlerle 
-yani diğer ırklarla- mukayesesine gel 
inişti. Heyecan yüksek, gerilim fazlay
dı. Vaktiyle ırkçı - turancı hareketle
re karıştığı için hapis yatmış olan Ge
nel Başkan adayı, konuya ihtiyatlı 
girdi: 

''— Gezdiğim çeşitli memleketler 
halkının türk milletinden üstün bir 
vasfa sahip olmadığını gördüm. Türk 
milleti kaabiliyetli, ahlâklı, faziletli
dir..." 

Konuşma yine kesildi, dakikalarca 

Ağustos 1965 6 

pe
cy

a



AKİS YURTTA OLUP BİTENLER 

tüzahürat yapıldı, Durumdan fazla
sıyla memnun k a l a n emekli Albay 
nihayet baklayı ağzından çıkardı ve 
militanlarına istedikleri hediyeyi ver
di: 

"— Bütün bu vasıfların yanında 
fizik yapısı itibariyle de türk milleti
nin diğer milletlerden üstün olduğuna 
bir kere daha inandım!.." 

Irkçılığın, türk ırkının üstünlüğü 
düşüncesinin en aşikâr şekilde ifadesi 
olan bu cümle, Türkeş taraftarı genç 
ırkçıları çılgına çevirmeye yetmişti. 
Patlayan gürültüden Büyük Sinema
nın duvarlarındaki sıvalar dökülme-
diyse de, tozlar uçuştu. 

İşin "nasyonalizm'' tarafı böylece 
halledildikte sonra, fakir ve sefalet 
içindeki kütlelere cazip geleceği düşü-
nülen ikinci sloganın, yani "sosya-
lizm"in izahına, sıra gelmişti. Konuş-
manın bu kısmı rakamlarla, idarî, ma-
li, zirai reform gibi kelimeler ve tek
nik ifadelerle doluydu. Üstelik Tür
keş, acemi hatiplere mahsus tipik 
hatayı işlemiş, konuşmasına çok yük
sek sesle ve bağırarak başlamıştı. Bu 
yüzden o da, acemi hatiplerin akıbe
tinden kendini kurtaramadı. Kısa bir 
süre sonra sesi tannanlığını kaybetti 
ve gerilim düştü. Hattâ salonun arka 
sıralan boşalmağa başladı.Oysa Tah-
takılıç bile, zaman zaman tahamml-
fersa hale gelmekle birlikte, ses to
nunu değiştirerek, esprilerle renklen
direrek, bazen de tiratlara geçerek beş 
saat süren konuşması boyunca salonu 
dolu tutabilmişti. 

Türkeş salonun arka sıralarının 
boşaldığını gördüğünde saat tam 
12.25'ti. Heyecan iyice düşmüş, konuş
manın yarım saati dolmadan uykulu 
bir hava ortalığı kaplamıştı. O sırada 
hâlâ teknik lâflar eden Genel Başkan 
edayı, pabucun pahalı olduğunu sez
miş olacak ki önce bir sustu, sonra 
bağırarak, «pat diye" şu sözleri söy
ledi: 

"— Türk milletinin dini islâmiyet-
tir!.." 

Türkeşin bu umulmadık infilâkini 
salonun infilâkı takip etti. Üstelik bu 
defa alkışlıyanlar sadece emekli Al
bayın ırkçı militanları değildi. Kon
greye Hasan Dinçer - Tahtakılıç ta
raftarı olarak gelen Orta Anadolu 
delegelerinin büyük bir kısmı teza
hürata katılmıştı. Zira Türkeşin bu 
infilâkı köylü vatandaşlara çok cazip 
gelmişti. 

Türkeş konuşmasını, bu yazının ilk 
kısmında yer alan ve bir zamanlar tu-
rancıların dilinde çok dolaştığı bili
nen dörtlükle bitirdi. Yerine döner-

ken, tarafsızların kanısı, kendisinin 
hitabet sanatında daha bir müptedi 
olduğu ve alkış toplayabilmek için en 
tehlikeli konuları istismar etmek ve 
en büyük tâvizleri vermek* zorunda kal 
dığı ve kalacağı şeklindeydi. 

"Baskın''da başarı 
Hitabetteki başarısızlığına karşılık, 

Türkeşin organizatörlüğüne doğ
rusu diyecek yoktur. Bu husustaki be
cerikliliği, bir partiye girişinin dör
düncü ayında genel başkanlığa otur
ması ile ortaya çıkmıştır. Aslında Tür-
keş CKMP'yi, olağanüstü Büyük Kon-
gre öncesinde ele geçirmiştir. Becerik
liliğin önemi de zaten buradan gel
mektedir. Bir partinin genel idare ku-

rulunu ve büyük kongreye gelecek de
legelerin çoğunluğunu ve bütün icra 
organlarını seçimsiz ve dört ay gibi 
kısa bir zamanda ele geçirmek kolay 
iş değildir. Türkeş ve arkadaşlarının 
"çengel atmak" ve "komiteye dahil 
etmek" hususlarındaki ustalığı bu ba
arılarında rol oynamıştır. Bu başarı
dan sonra yapılacak olan olağanüstü 
büyük kongre bir formaliteden ibaret 
hale gelmiştir. Nitekim 30 Temmuz 
Cuma günü kongre toplandığında du
rum şuydu: Bir tarafta, Partinin Ge
nel idare Kurulunu, Genel Başkanım, 
Genel Sekreterini kendi yanına çek
miş, 25 ilde kurduğu müteşebbis idare 
kurullarından -ki Partinin müteşebbis 

RESİMALTIYLA KARİKATÜR - Hüseyin Feyrollah, nam-ı di
ğer Alpaslan Türkeşin C.K.M.P. Genel Başkanı seçilmesinden sonra bu 
partinin Ankarada yayınlanan organı Havadis -Başyazarı: Gökhan Beg-
yukardaki resmi şu resimaltıyla neşretmiştir: 

El ele. Taraflar el ele.. C.K.MP.yi bölmek için ellerinden geleni ara
larına bırakmıyanlara bundan daha iyi bir cevap olur mu?. İşte iki Genel 
Başkan adayı. Demokratik bir mücadele vermişler ve sonunda da sarılıp 
öpüşmüşler.. Tahtakılıç, Genel Başkan seçilen Türkeş'i seçim sonuçları 
belli olunca en samimi duygularla tebrik etmiş, Türkeş'de aynı samimi duy
gularla tebriki KABUL BUYURMUŞTUR. Şimdi bütün CKMP. liler li
derleri gibi el ele, gönül gönüledir (Foto Kemal TUNA), 
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heyetlerle birlikte teşkilâtlı olduğu il
lerin sayısı 52'den 'ibarettir- gelecek 
en az 500 delegenin oylarını garantiye 
bağlamış, oynanacak oyunun kaidele
rini düzenleme yetkilerini eline geçir
miş, delege kartlarının dağıtımını bi
le kontroluna almış bir Türkeş durma 
dan propaganda yapmakta ve silâhla
rını bilemektedir; diğer tarafta ise, sa-
rındığı kuzu postuna aldanarak Tür-
keşi partiye almakla Türkiyenin en 
saf insanları olduklarını ortaya koy
muş ve her şey olup bittikten sonra u-
yanabilmiş bir grup, insicamsız çaba
lar göstermektedir. Meselâ Hasan 
Dinçer, Ahmet Oğuz, İrfan Baran ve 
bu grupun diğer taraftarları, Kongre 
öncesinde Milli Savunma Bakanlığın
da. -Hasan Dinçerin makam odasın
da- toplantılar yaparak durumlarına 
çare aramaktadırlar. Bu mücadelenin 
en eğlenceli tarafı ise, Millî Savunma. 
Bakanının makam odasında yapılan 
bu toplantılarda konuşulanların, her 
nasılsa, -Türkoşin, candan arkadaşla
ra sahip bir eski subay olduğu unutu
lurca- kelimesi kelimesine Türkeş ta
rafından öğrenilmesidir. 

Üstelik Türkeşle mücadele edenler, 
Tahtakılıcın kendileriyle görüşmeden 
adaylığını koyması ile bir emrivaki kar-
şısında kalmışlar ve delegelerin oy at
mağa başladığı son âna kadar, "Acaba 

Hasan Dinçeri aday göstersek mi?'' 
tereddüdünden kurtulamamışlardır. 
Bu grupun kuvveti, Afyon, Çankırı ve 
Konyadan getirdikleri 300 delegenin 
kendilerine sıkı bağlılığından ibaret

tir. Diğer iller ise çeşitli eğilimler 
göstermektedir. 

Kongreye bu şartlar altında gidil
miştir. İki taraf arasındaki en büyük 
eşitsizliği, Bahçelievlerde Türkeş ve 
Özdağin zaman zaman ziyaret ettik
leri bir lokalde üslendirildikten öğ
renilen "Kuva-i Milliyeci'' militanla
rın, 300"e yakın Ankara delegesinin 
büyük bir kısmını teşkil etmeleridir. 
Kongrenin organizasyonu, kontrolü 
ve "selâmeti' tamamiyle bu gençlere 
bırakılmıştır. 

İlk gün, Kongre Başkanlığı seçi
minde Türkeşin adayı Gökhan Evli-
yaoğlu diğer grupun desteklediği Fa
ruk Küreliyi mağlûp edince, netice 
daha baştan belli oldu. Evliyaoğlu, 
kollarında "görevli" yazılı pazubentler 
taşıyan Kuva-i Milliyeci gençlerle iş
birliği yaparak, Kongreyi -kendi eki-
binin menfaatleri bakımından- başarı 
ile yönetti. Tahtakılıç konuşurken Ev-
liyaoğlunun sık sık. aşikâr şekilde es
nemesi, bunu başarıyla salona sirayet 
ettirmesi, Tahtakılıca lâf atanlara da 
güya sükûnet uğruna, "Ne yapalım, 
tahammül edeceğiz" demesi, Genel İ-
dare Kurulu raporu üzerinde konuşan 
ilk altı kişi -her halde tesadüf değildi -
Türkeşi övünce, bir yeterlik önergesi
ni süratle oya sunması, Evliyaoğlunun 
tarafsızlık ölçüsünü ve Kongrenin ça
lışma tarzını gösterecek nitelikte nok
talardır. 

İkinci gün, adaylar konuştuktan 
sonra seçime geçildi- O sırada AKİS 
muhabirinin gözleri önünde şu olay 

Kulağa Küpe 

Söyleyene 
bakma... 

Demokrat zenginlerin parasıy-
la çıkan Haber Gazetesinde 

bir başyazı başlığı: ''C.H.P.'ye 
İnanmıyoruz". 

İmza: Bahadır Dülger! 
Ah, Bahadırcık. adam bir de

fa "Sizi artık ben bile kurtara
mam'' dedi, inanmadın, darağa-
cının eşiğimden güç döndün ve 
şimdi onun sağladığı atıfetle ka
lem çırpıştırıyorsun. İnsanda 
kafa olsa, bu tecrübeden sonra 
yoğurdu değil, dondurmayı üf
leyerek yer.. 

Ama, şimdi diyeceksin ki 
"İnsanda kafa olsa, Menderesin 
Tahkikat Komisyonunda basın 
cellâdı olur mu?" 

O da doğru ya.. 

Tahtakılıç gazetecilerle konuşuyor 
Dertleşme 

cereyan etti: 30-35 yaşlarında sarışın 
bir adam, Büyük Sinemanın kapısın
dan içeri yürüdü, fakat bir pazubentli 
tarafından durduruldu. Adam, nereye 
gittiğini soran görevliye şu cevabı 
verdi: 

"— İçeriden arkadaşım çağırdı. 
bana kart verecekmiş, oy kullanaca
ğım!'' 

"— Delege misin?" 
, "— Yoooo!'' 

Görevli, konuşmanın tam bu nok
tasında. AKİS muhabirini farkedin-
ce, adamı dışarı itti. 

Adam: 
'•— Yahu, ne olacak ki, başkaları

na da kart dağıttılar" diyerek dışarı 
çıkarken, görevlinin: 

"— Sus kardeşim, sus yahu'' diye 
telâşa kapılması eğlenceli bir sahne 
yarattı. 

Neticede, Alparslan Türkeş, Tah-
takılıçı 516'ya karşı 698 oyla mağlûp 
etti ve CKMP Genel Başkanlığına se
çildi. 

Feyzullah boşa, Türkeş başa 

Bütün bu faaliyetlerine bakıldığı tak
dirde, Türkeşin şahsiyeti, nitelikle

ri, metodu ve hattâ istikameti orta
ya çıkmaktadır. 1965 Türkiyesinde, 
seçimler arefesinde birdenbire önemli 
bir siyasî şahsiyet haline gelen ve 
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protokola giren bu emekli subay, mem-
leketimizde özellikle son yıllarda ol
dukça büyük bir ün yapmıştır. Hak
kında yazılan ve çizilenlerle bilinme
yen tarafı pek az kalmıştır. 

Alparslan Türkeş, 1833 yılında Lef-
koşede, Hüseyin Feyzullah adıyla dün 
yaya gelmiştir. İlk Öğrenimini Lefko-
şede, Sarayönü mektebinde yapmış, 
1933'te ailesiyle birlikte Kıbrıstan Tür-
kiyeye göçmüştür. Bu tarih, Hüseyin 
Feyzullah adındaki çocuk için olduk
ça önemlidir. Çünkü bu tarihte hem 
mesleği belli olmuş -Kuleli Askerî 
Lisesine girmiş- ve hem de lider olmak 
isteyen ihtiraslı bir insan için hiç de 
cazip bir isim olmayan Hüseyin Feyzul-
lah ismi bir yana atılmış ve "Alpars
lan Türkeş" gibi hem anlam, hem de 
fonetik bakımından mükemmel bir 
isim benimsenilmiştir. Tıpkı, asıl adı 
komik "Schicklgruber" olan bir alma
nın bunu "Hitler" ile değiştirmesi gi
bi... 

Türkeş, tahsil hayatında düzenli ve 
siliktir. 1938'de Harbiyeyi bitirdikten 
sonra Amerikaya gitmiş ve orada eği
tim görmüştür. Çeşitli askeri görevler-
le yurt dışında bulunmuş ve 1957'de 
yurda dönmüştür. 1958'de Elâzığda kı
ta hizmeti görürken, 27 Mayıs devri
mini hazırlıyan subayların dikkatini 
çekmiş ve Komiteye alınarak Anka-
raya tâyin ettirilmiştir. Türkeşin niyet-
lerini arkadaşları ilk defa 1960 yılı
nın Şubatında, Mustafa Kaplarun e-
vinde yapılan bir toplantıda anlamış
lardır. Komiteye yeni katılan Sami 
Küçükün "İhtilâlin sonu ne olacak?" 
sorusuna ateşli bir edayla cevap ver
mek isteyen Türkeş, uzun vadeli ve ica-
bında zora dayanan bir programdan 
bahsetmiştir. Sami Küçükün, "Bu söy-
lediklerinin olması için seçim yapıl
maması gerekir. Sizler de aynı fikir-
deyseniz ben yokum. Zira bu, diktaya 
gitmek demektir" seklindeki itirazı kar-
şısında Türkeş bir zamanlar tebdil-1 
isim ettiği gibi bu defa da tebdil-i fi
kir etmiş ve seçimin aleyhinde bulun
madığını söylemiştir. 27 Mayısı yö
netenler, Türkeşin radyodaki sesiyle 
Türkiyeye ve dünyaya ilk açıklamayı 
yaptıktan sonra, ihtiraslı Kurmay 
Albay, bilindiği gibi, emellerini ger
çekleştirmek için süratle faaliyete geç
miştir. Bir yandan Türkiyenin en 
güçlü adamı olmak için tedbirler alır
ken, bir yandan da öncü gazetesinin 
yönetimini ele geçirmeyi ihmal etme
miştir. 

Ancak, uzun vadeli totaliter kal
kınma fikri 13 Kasım hareketiyle - bi

lindiği şekilde - tasfiye olunduktan 
sonra Türkeş, emekli albay olarak ön
ce Hindistanda, sonra da tekrar Tür-
kiyede bulunmuştur. Bu arada çeşitli 
partilerle temaslar yapan Türkeş, 21 
Mayısta darbe ve dikta fikrinin ve 
hattâ teşebbüsünün çok yakınlarına 
sokulduğu için hayatında üçüncü de
fa derdest edilmiş. fakat bu defa da 

yakasını sıyırabilmişler. Kongrede a-
daylık konuşmasının sonunda okudu
ğu dörtlüğün ilk mısraındaki "Koşan 
elbet varır, düşen kalkar'' gözlerinin 
anlamı herhalde bu olsa gerektir!.. 

Alparslan Türkeşin biyografisine 
eklenebilecek bir nokta. Kongrede 
dağıtılan biyografik bir propaganda 

broşürüne nazaran kendisinin 1957'den 
sonra Almanyaya giderek "Atom ve 
nükleer tahsili" yapmış olmasıdır! 
Ancak 1957'den sonra Türkeşin her
hangi bir görevle yurt dışına gitmedi
ği bilindiğine göre, bu parlak tahsil 
ya mektuplaşma suretiyle, ya da tele
patik yolla yapılmış olabilir. 
Taklit mi, tesadüf mü? 
"Bütün bu maceralardan geçen ve bu

gün CKMP'nin liderliğine -proto-
kol dolayısıyla da, Gazeteciler Yapı 
Kooperatifinin bu haftanın başındaki 
temel atma töreninde Emniyet Genel 
Müdürü Ahmet Demirle bitişik san
dalyeye- oturabilen Türkeş, bir çok 
ithamlarla karşı karşıyadır. Bunlar 

kendisinin faşist, nasyonal sosyalist 
-yani nazi- ve ırkçı olduğu yönünde
dir. Genel Başkan geçenlerde faşist 
olmadığım söylemiş ve delil olarak da 
sosyal görüşlerini fakirlerden yana o-
luşunu göstermiştir. Ancak bu açıkla
ma, kendisinin, bundan otuz yıl önce 
zuhur eden bir başka kişinin, Hitlerin 
yolunda olmadığını ispat edecek nite
likte değildir. Fazla zaman tutmıyan 
kısa bir karşılaştırma, bu iki şahıs a-
rasında -taklitten mi, tesadüften mi 
ileri geldiği belli değil- bazı önemli 
benzerlikler bulunduğunu ortaya ko
yuvermektedir. Bu benzerliklerden ba
zıları şunlardır: 

— Her ikisi de iktidarına göz dik

tikleri memleketin sınırları dışında 
doğmuştur: Hitler Avusturyada, Tür
keş Kıbrısta... Milliyetçilik heyecanla
rına bir kompleksin yol açması muh
temeldir. 

— Her ikisinin de çocukluğu ve ilk 
gençliği, nefret ettikleri ve bütün kö
tülükleri malettiklerir başka bir ırkla 
yanyana geçmiştir. Hitler Viyanada 
yahudüeri, Türkeş Kıbrısta rumları 
diş..gıcırdatarak incelemiştir. 

— İkisinin de ilk gençliği ve t a h 
sil yılları özellikten ve pırıltıdan yok
sundur, 

— Her ikisi de hayatlarının başın
da, bir lider için fonetik bakımından 
son derecede kötü birer ismi taşımak 

Terazili 
Saltanat 

Tacettin TEZER 
H er milletin kaderinde tarihe malolmuş veya olmaya mahkûm acaip 

saltanatlar vardır. CKMP'nin Büyük Kongresini yalandan izleyen her 
vatandaşın, terazili parti rozeti karşısında, muhtemel bir saltanatın şek
lini derin derin düşünmemesine imkân var mı? Bir rozet ki, bütün de
taylarıyla sanki bugün olanlar düşünülerek hazırlanmış: 

"Cumhuriyetten yakala, ' 'Köylüyü altına as, sağ kefeye "M''illeti, 
sol kefeye "P"artiyi koy ve... Ve bu teraziyi, Hitler Anayasası ölçülerinde 
bir Türkiye yaratmayı düşünenlerin eline ver, tart ı başlasın. Başlasın ne 
kelime, başladı bile!.. 

Şimdi iş, kefelerden hangisinin ağır basacağında. Hemen ilâve edeyim 
ki, hangisi ağır basarsa bassın, "K''öylü gine askıda. Peki, ya ötesi?.' Ö-
tesi, "M''illet ağır basarsa mesele yok. Ama, ya "P-"arti ağır basarsa? 
"M'illetin ve bilhassa CKMP'ye oy vermeye gönüllü vatandaşın, Mein 
Kampf'ı bir kere ve bir kere daha, dikkatlice okuması gerekecektir. 
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Hangisi 
doğru? 

M aliye Bakanı, elbette inanı-
lır bir insan olmak lâzımdır. 

Maliye Bakanına inanılmaz mı? 
Maliye Bakanına göre maliyemiz 
mükemmeldir ve paraca hiç bir 
sıkıntımız yoktur. 

Geliniz görünüz ki, bu ay çok 
gazete Basın ve İlân Kurumun
dan kendi ilân paralarını ala-

mamışlardır. Bunlar, yayınlan
mış ve bedelleri tahakkuk etmiş 
ilânlardır. Kurumun, bu ödeme
yi yapacak parası yokktur. 

Neden? 
Çünkü Kurumun Maliyeden 

beşbuçuk, altı milyon lira ala
cağı vardır, fakat o da bunu o-
radan tahsil edememektedir. 

Hani, gazetelere pembe renkli 
demeç verdikten sonra aynı ga
zetelerin paralarını ödeyeme
mek, biraz, müslüman mahalle
sinde salyangoz satmaya benzi
yor da. 

Bizden. İhsan Gürsana hatır
latması! 

tehlikesi geçirmişlerdir- Hitler, 84 ya
şındaki büyükbabası, hayata gayri-
meşru göz açan 39 yaşındaki babasını 
ölmek üzere iken tanımamış olsaydı, 
Adolf Sehickligruber adını taşımak zo
runda kalacaktı. Alparslan Türkeş ise. 
ailesi Türkiyeye göçmemiş olsaydı, 
Hüseyin Feyzullah adını bir felâket o-
larak sürükleyip gidecekti. 

- Her ikisi de ilk gençlikierinde-
ırkçılık cereyanlarına karışmışlardır. 
Hitler ilk gençlik yıllarında pancer-
manist Milliyetçi Partinin ateşli bir 
sempatizanıdır. Türkeş ise Hitlerin 
son devirlerinde -1944'lerde- İstan -
bulda turancılık cereyanına karışmış 
ve tevkif edilerek aylarca hapis yat
mıştır. Bu sıralarda genç bir subaydı. 

— Her ikisi de milletlerinin tarihin 
deki hissi noktaları tespit etmişler ve 
sonra bunları hep abartmışlardır. 

- Her ikisi de, ırkçılık ve şoven 
düşüncelerle sosyalizmi ve fakirlere 
cazip gelen tâbirleri birleştirmeye kal 
kısmışlardır. 

— Her ikisi de amaçlarına ulaşabil-
mek için önce ihtilâli denemişlerdir. 
Hitlerin meşhur "Birahane baskını" 
tecrübesi, Türkeşin 27 Mayısa karış
ması, 21 Mayısın yakınlarında dolaş

ması... Her ikisi de bu yolla diktatör 
olamıyacaklarını anlamışlardır. 

— Her ikisi de politikaya çok kü
çük, cılız «ye dinamizmden mahrum 
partilerde atılmışlardır. Hitler 1919'da 
katıldığı zaman Alman İşçi Partisi bir 
kaç hayalperesti içine alan küçücük 
bir teşekküldü. Türkeş de CKMP'ye 
parti silinmek üzereyken girmiştir. 

— Her ikisi de partiye girdikten 
çok kısa bir süre sonra birer nasyonal 
sosyalist program hazırlıyarak bunu 
kabul ettirmişlerdir. Hitler partiye 
girdikten bir yıl sonra .Türkeş dört 
ay sonra! 

— Her ikisi de derhal ellerinin al
tına genç, saldırgan ve milliyetçi 
gruplar almışlar, sindirme metodunu 
denemişlerdir: Hitlerin fırtına birlik
leri -Sturm Abdeillung". Kısa ismi 
"S.A."-; Türkeşin "Kuva-i Milliye''ci 
gençleri... 

— Her ikisi de bir neşir organına 
sahip olmakta büyük bir acele gös
termişlerdir. Hitler, sonradan ismini 
Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi -NAZİ-
haline getirdiği küçük partisine der
hal bir gazete satın almış, Völkischer 
Beobachter adındaki yahudi aleyhtarı 
gazeteyi ele geçirmiştir. Türkeş daha 
ihtilâl devrinde öncünün çıkmasını 
sağlamış, sonra Ekspresi almaya te
şebbüs etmiş, CKMP'ye girdikten bir-
iki ay sonra da Havadisi parti orga
nı haline getirmiştir. 

~ Her ikisinin yaşadığı devirde de 
komünizm toplum için bir öcü haline 

getirilmiş ve her ikisi de bu öcüyü is
tismarda beceriklilik göstermişlerdir. 

— Her ikisinin yaşadığı devirde de 
mükemmel birer Anayasa -Almanyada 
Veimar Anayasası, Türkiyede 1961 A-
nayasası-, nisbî temsil, hiç bir zaman 
çoğunluk kazanamıyan partiler ve 
koalisyon zorunlugu vardır. 

— Her ikisinin de sahneye çıktığı sı 
rada o memleketlerde rahatsız, yaşlı, 
etraflarında entrikalar çevrilen, fa
kat iyiniyetli asker cumhurbaşkanları 
bulunmaktadır. 

— Her iki memlekette de, mukabil 
tarihlerde ekonomik durum kötü, çok 
kimse sabırsızdır ve kalkınma için 
parlamenter yolu ağır bulanlar, "sıç
rama" isteyenler mevcuttur. 

— Her ikisi de iktidara varmak için 
makyavelizme ve kaba kuvvete rağ
bet etmektedirler. 

— Her ikisi de, daha iktidara gelme
den, toplum için oldukça değişik, fakat 
tehlikeli düşüncelerini korkmadan a-
çıklamaktadırlar. H i t l e r "Mein 
Kampf ''ı iktidara gelmeden çok önce, 
hapishanede yazarak yayınlamış, Tür
keş ise "Dokuz Işık" olarak adlandır
dığı broşür - kitabını son Kongrede 
dağıtmıştır. 

— Her ikisi de "toplumun ve mille
tin yeniden ve bambaşka bir heyecan
la düzenlenmesi gerektiği''ni şiddetle 
savunmaktadırlar. Hitler Almanyanın 
otorite ve şeflik esasına göre yeniden 
düzenlenmesini istemektedir. Türkeş 
ise meşhur "Ülkü ve Kültür Birliği" 
diye bir terane tutturmuştur ve köy 

Türkeş omuzlarda 
1930'lara özenti.. 
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AKİS YURTTA OLUP BİTENLER 

sayısını azaltmak için tedbirler öne 
sürmektedir. 

— Hitler "âri ırkı ilmî usûllerle ço
ğaltma'' tşebbüsünde bulunmuştur. 
Türkeş ise, son CKMP kongresinde, 
doğum kontrolü aleyhinde ve "100 
Milyonluk Türkiye" ideali için prog
ramda değişiklik yaptırtmıştır. 

— Her ikisi de otoriteye ve dikta
ya çok düşkündürler. 

„ ve sonunca benzerlik 
"Bütün bu benzerliklerin sonuncusu 

ve bugün için en can alıcısı ise, türk 
ve alman halklarının dehşetli unutkan 
oluşlarıdır. Hitler Almanyada, niyet
lerini, dikta hevesini defalarca ortaya 
koyduğu halde sonunda, Cumhurbas-
kanının, eliyle ve demokratik yoldan 
devlet kudretlerinin başına oturtulu-
vermiştir. Bu hareketteki ihmalcilik ve 
unutkanlık inanılır gibi değildir. Aynı 
şekilde, memleketimizde de Türkeş 
CKMP lideri olur olmaz, çok kimse ve 
çok çevre, bu şahsın önceki teşebbüs
lerini, niyetlerini, fikirlerini unutu-
vermişler ve hattâ hattâ, onu destek
lemeye başlamışlardır. Bazı gazete
lerde son günlerde ileri sürülen bir fi
kir, bu unutkanlığın ve ihmalciliğin 
tam bir örneğidir. Güya Türkeş bir 
doktrin adamı imiş ve hiç olmazsa bu 
yüzden bazı partilere göre ehveni şer
miş! 

Şimdi Alparslan Türkeş, seçim a-
refesinde devletten 1 milyon lira yar
dım almış bir partinin başına geçmiş 
ve 38 kişilik Genel İdare Kuru
lunda 23 taraftarı ile tam bir "sul
ta" kurmuş bulunmaktadır. Eski 
CKMP'lilerin güçleri son mağlûbiyet
ten sonra iyice tükenmiştir. Hattâ 
bazı eski CKMP'lilerde hayrettir, bu 
partinin itidalli olarak bilinen üyele
rinde!- Türkeşin de denenmesi gerek
tiği şeklinde bir kanaat hasıl olmıya 
başlamıştır. Gerçi Ahmet Tahtakılıç, 
seçildiği Genel İdare Kurulundan is
tifa etmiş, İrfan Baran mücadeleye 
devam edeceğini söylemiş, Hasan Din-
çer, Ahmet Oğuz ve Seyfi Öztürk ilk 
toplantıya katılmamışlardır. Fakat 
bu birkaç kişinin güçsüzlükleri son 
mücadelede ortaya çıkmıştır. 

Yirmi yıllık bir CKMP'li, Türkeş 
hakkında oldukça yerinde ve doğru 
bir hükmü Kongrede, AKİS muhabi
rine şöyle ifade etti: 

"— Bu adam ya yapar. ya yıkar!'' 
Ancak ne yazık ki, bu akıllı adam 

ne bir Bakan, ne de bir yetkilidir. Sa-
dece bir köylü delegedir!' 

Türkeş ve arkadaşları, girdiklerin
den dört ay sonra ele geçirdikleri bu 
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parti ile seçimlere doğru gitmektedir
ler- Bu gidişin şarkısı bile bulunmuş
tur. Azerbeycanlı ozanın içli şarkısı, 
"Karadeniz çırpmıyor, selâm türkün 
bayrağına'' bugünlerde Türkeş taraf
tarlarının ağzında durmadan tekrar
lanmaktadır. Fakat aynen değil, şu şe-
kilde: 

"Karadeniz çırpmıyor, selâm Tür
keş Albayıma!." 

C.H.P. 
Bekleyen derviş 
Gazeteciler karşılarında güneşten 

yanmış, sıhhatli bir ihtiyar bula
caklarını biliyorlardı ama onun bu ka-
dar keyifli ve neşeli anım yakalaya
caklarını tahmin etmiyorlardı. Haf
tanın başındaki Pazartesi günü, parti
sinin Sultanahmetteki il merkezinde 
İsmet İnönü genç muhabirlere takıl
dı, kahkahalar attı, nükteler yaptı. 
Bildirdiğine göre yüzmede o kadar 
formdaydı ki 100 metrede kendisiy
le yarışacak bir rakip arıyordu. Bir 
gazeteci: 

"— Paşam, siz neden deniz,subayı 
olmadınız?" diye sordu. 

İsmet Paşa güldü: 
"— Biz o zaman dağdan geldik. Yüz 

meyi nereden bilecektik.." 
CH.P. Genel Başkanı sadece bu 

konularda komplekssiz ve hareketle
rinde rahat değildi. O gün söylediği 
sözler, İsmet İnönünün seçimleri de 
büyük bir güvenle ve sükunetle bek
lediğini gösterdi. Yazılı olarak hazır
ladığı metindeki kelimeler dikkatle se
çilmişti ve bazıları istihza, bazıları i-
kaz, bazıları ihtar havası taşıyordu. 
Hele sonradan, bir soruya verdiği ce
vap basın toplantısında bulunanları 
pek güldürdü. Bir gazeteci CH.P- Ge
nel Başkanından seçim neticelerini' 
nasıl düşündüğünü sordu.İsmet İnö
nü kendisinin bir tahmin yapmadığı
nı, fakat tahmin yapanları seyrettiği
ni söyledikten sonra şöyle dedi: 

"— Seçimlerden evvel yüzde 80 ala
caklarını söylemekle işe başlarlar. 
Sonra, yüzde 65'e inerler. Biraz sonra 
da yüzde 55'den bahsederler. Bu teva-
zuyla nereye kadar ineceklerim bekli
yorum." 

Gerçekten de A.P.'liler dört yıldan 
beri her seçimde yüzde 80 alacaklarım 
söylemektedirler. Seçim yapılırken yüz 
de 65 aldıklarım ilân etmektedirler. 
Tasnif sırasında gazeteleri "A.P. oy
ların yüzde 50'den fazlasını aldı'' di
ye manşetler çekmektedir. Fakat res
mî seçim neticeleri ilân edildiğinde 
A.P.'nin hiç bir zaman 5 ile başlayan 

İsmet İnönü 
Kampanya açıldı 

bir yüzde nisbetine çıkamadığı, hep 
yüzde 40'lı bir nisbetle yetindiği görül
mektedir. İsmet İnönünün bu telmihi 
kahkahalarla karşılandı. 
Yeni tarz 
Parti Meclisi, toplantılarını bitirdik

ten sonra bir tebliğ yayınlamadı. 
Halbuki C.H.P.'de usül budur. Bunun 
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Refik K o r a l t a n 

Şu eski Demokratlar, hiç bir şeyde mahir olmasalar, mutlaka bir konu-
da üstaddılar: Çamur atmakta. Öyle uydurmalar bulurlardı ve bun

ları öyle marifetle yayarlardı ki hikâye dillerde dolaşa dolaşa, en sonda, 
çok kimse tarafından sahici sanılırdı ve hiç kimse, "Yahu, nedir bunun 
aslı? Kim görmüş, kim duymuş?" diye sormazdı. 

Bu meharetin altında yatan, her halde, biraz da kendi içlerinden ge
çendi. 

Demokratların tutturdukları bir çamur: 1950 seçimlerini kaybettik
ten sonra İnönü Çankayanın balkonuna çıkmış da, yumruğunu Ankaraya 
doğru sıkarak "Nankörler" demiş! Nedir, kimdir haberin kaynağı? Tabii 
meçhul. Zira, hadise düpedüz uydurma ve İnönünün temkinli, serinkanlı 
tabiatına hiç uymayan bir kuyruklu yalan. 

Ama, Özel Sektörün ve dolayısıyla A.P.'nin hararetli savunucuların
dan Ahmet Hamdı Başar çıkardığı bir derginin son sayısında yerini, za-
manını söyleyerek bir hadisenin tanıklığını yapıyor. 1957 seçimlerinden 
sonra Başar Koraltanın evine gitmiş. Koraltanın yanında Hüseyin Fırat 
var, İçelde seçimi D.P.'nin kazandığı ilân edilmiş. Ama Koraltan biliyor 
ki Mersin kendilerine oy vermemiştir. Hırsla söylediği aynen şudur: 

"— Gözlerine, dizlerine dursun.. Mersine bir milyar liradan fazla 
yardım yapıldı. Koskoca bir liman yapılıyor. Hepsinin cebi para gördü. 
Bu ne nankörlüktür!'' 

Başar iki gün sonra Koraltanın evine tekrar gidiyor. Bu sefer yanın
da Hüseyin Balık vardır. Koraltan, Hataylılardan dert yanıyor. Söylediği 
şudur: 

' '— Nankörler.." 
İşte, ötekine hiç benzemeyen, ispatlı ve şahitli bir "Nankörler!" hi

kâyesi. 

sebebi. Parti Meclisinin bu defa, teb
liğ yerine İsmet İnönünün bir basın 
toplantısını tercih etmesidir.İnönü, 
toplantıyı bunun için tertipledi. Bir 
gün önce Maltepede, yalanda Türkiye-
den ayrılacak Ve State Department'de 
bizimle de ilgilenen Yakın Doğu ve 
Güney Asya Dairesinin başına Müste
şar Yardımcısı -yani terfi ederek- ge
çecek olan Amerika Büyük Elçisi Ray-
mond Hare'i kabul etmiş ve kendisiyle, 
Kıbrıs, konusu dahil, ban meseleleri 
görüşmüştü» Ondan sonra, basın top
lantısı konuşmasını hazırlamıştı. Pa
zartesi sabahı keyifli bir Şekilde şehire 
indi, akşam da, parti çalışmaları ta
mamlanmış olduğundan Heybeliada-
daki evine döndü, 

Parti Meclisi çalışmaları Beşiktaş-

taki ilçe merkezinde devam ederken a-
lınan bir haber, İsmet İnönüye konuş
masının bazı cümlelerini, ilham etti. 
Bu habere nazaran bir takım Yassıada 
Kahramanları, vaktiyle temsil ettik
leri illerde A.P. lehinde propaganda 
yapacaklar, ve A.P. adaylarının geçil
mesini eski seçmenlerine tavsiye ede
ceklerdi. Meselâ Samet Ağaoğlunun 
Manisada eşi Neriman Ağaoğlu, İzzet 
Akçalın Rizede oğlu Erol Akça için 
çalıştıkları ve çalışacakları gelen ha
berler arasındaydı. Onlar gibi D.P.'li 
son Meclisin Yassıadada hattâ en ağır 
hükümleri almış ve siyasî hakların
dan mahrum edilmiş bazı mensupları 
bu kampanyaya katılmak niyetini ta
şıyorlardı. Bunlar, A.P. iktidarı aldığı 
takdirde kendilerine siyasi hayata 

tekrar dönüş yolunun açılacağını ümit 
ediyorlardı ve gönüllerinde yatan as
lanlar şimdiden kükremeye başlamış-
tı. Zaten içlerinden bir çoğu, basın yo
luyla politikaya dönmüşlerdi bile. Ba
hadır Dülger Haberde açık başmaka
le yazıyordu. Sıtkı Yırcalı Zaferin a-
çık Genel Yayın Müdürü olmuştu. Sa
met Ağaoğlu, "Aşina Çehreler''in, ba
a bir tehlike getirmediğini görme
nin cüreti içinde Eski Meclis, Yeni 
Meclis, İhtilâl konularına Meydanda 
girmeye başlamıştı. Menderesin meş
hur Tahkikat Komisyonu üyelerinden 
başka bazıları, Dülgerin açık yaptığı
nı kapalı yapıyorlardı. Celâl Yardım
cı hatırat yayınına başlamıştı. Bu fa
aliyetin bir ilerisi, bunların seçim 
kampanyasında A.P, adaylarının yâ
nında yer almalarıydı. 

İsmet İnönü bunları gözönünde tu
tarak basın toplantısında şöyle dedi: 

"— Geçer akçe sandıkları itham
ların tesiri on yıl denenmiştir. OD yı
lın sonunda biz neredeyiz, o ithamla
rın kerametine inananlar, o ithamla
rın sahipleri nerededirler? Bu tesbitin 
bir ibret yerine geçmesi lâzımdı. Geç
mediği anlaşılıyor. Silâh zannettikleri 
küflü aletler kendilerine mübarek ol
sun!'' 

Genel Başkanın bu sözlerinden 
sonra kampanya sırasında yurdun cu
rasında veya burasında, karşılarında 
"Aşina Çehreler'' görecek olan C . H . P 
adayları, güvenleri bilenmiş olarak. 
İsmet İnönünün "Nerededirler?" so
rusuna "Tekrar karşınızdadırlar'' ce
vabım verecekler ve gerekeni yapacak
lardı. 

Adaylık savaşı 

p a r t i olarak C H . P , seçimlerin ken
disi için iyi netice vereceğine ina

nır ve bu hızla çalışmaya başlarken 
adaylık konusu bir ciddi savaş halinde 
devam etmektedir. Gerçi, C.H.P.'de 
bir otorite bulunduğundan bu savaş 
meselâ, sadece İstanbulun elde edile
bilecek 12-13 milletvekilliği için 300 
adayı bulunan A.P.'de olduğu kadar 
yıkıcı ve kırıcı olmamaktadır ama, ge
ne de kulisler sadece bu konuyla meş
guldür. Bu hafta C.H.P,'nin sadece en 
yüksek kademeleri seçimleri düşünü
yordu. Bütün ait kademelerde listeler 
elden ele dolaşıyor, pazarlıklar yapılı. 
yor, kombinezonlar kuruluyordu.İl 
Başkanları için-bir dert de, Genel Mer-
keze lâzım olduklarından dolayı liste
lerin "münasip bir köşe''sine sıkıştı
rılması istenilen tiplerdi. Bunlar dört 
yıl Teşkilâta görünmediklerinden Teş
kilâtın iğbirarını çekmişlerdi. Buna 
rağmen bunlardan bazıları bu sefer 
de bir yerlere tıkıştırılacaktır. 

Ama bu, her halde son sefer ola
caktır. 
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Partililer Aday Seçerken 
Meclis ler i halkın seçip seçmediği, Öyle pek kesinlikle 

söylenebilecek bir husus değildir. Elbette ki Meclis
lerde partilerin nisbeti doğrudan doğruya halkın irade
sine bağlıdır. Ama milletvekilleri, daha ziyade yoklama
ların, yani bir partili zümrenin eseridir. Onların tesbit 
ettikleri adaylar, halka sunulan listeler teşkil etmekte
dir. Tabii, Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşının 
müstakil olarak, kimseye bağlı kalmaksızın adaylığını 
koymak imkânı vardır. Ama bir müstakil adayı; kaza
nabileceğini sanan, General Madanoğludân başkası yok-
tur. 

Bundan dolayıdır ki yoklamalarda partililer, oyları
nı kullanırken çık dikkatli olmak, "bir takım tesirlerde 
kapılmamak Korundadırlar. Ama bunun gerçekleştiğini 
söylemek kolay değildir. ''Bir takım tesirler'' her parti
de rol oynamaktadır ve bu, bazen dört yıllık emekleri 
heba etmekte, terazinin ibresini, hiç lâyık olmadığı hal
de, bu "bir takım tesirlerde sahip kimselerin tarafına eğ
mektedir. Böyle tipik bir imtihanı bugünlerde E r z i n c a n ı n 
C.H.P.'lileri vereceklerdir. 

Erzincanda dört seneden beri bir genç adam, bazen 
at sırtında bütün Erzincanı dolaşmaktadır. Bütün köy
lere gitmekte, onların dertleriyle, meseleleriyle ilgilen
mektedir. Erzincanlılar, karşılarına aday- diye çıkanları 
bir imtihan etseler de Erzincanın konularına kimin 
hangi nisbette âşinâ bulunduğunu tesbit etseler o gencin 
bilgisi karşısında hayrete düşerler. Bu genç, adını mem
lekette herkesin bildiği Yusuf Ziya Âdemhandır. Âdem-
han, meselâ E r z i n c a n ı n özel sektörist milletvekili Zeynel 
Gündoğdu gibi tipler iktidarla dost geçinip para yapar-
larken D.P.nin hışmına ve şiddetine basın sahasında 
kahramanca göğüs geren mücahitler arasında, hattâ on
ların başında yer almıştır. 1954-60 arasındaki Türk Ba
sını denilince, Yusuf Ziya Âdemhan hatıra daima ilk 

gelecek isimdir. A d e m h a n ı n o günlerdeki hayatı, dışarı 
çıkıp mücadelesini yapmak, bunun üzerine içeri tıkılmak, 
dışarı çıkar çıkmaz tekrar bayrağı eline -almak, tekrar 
içeri tıkılmakla geçmiştir. 

Ademhan Kemaliyenin bir mümtaz evlâdıdır ve hep 
koyu, samimi bir C.H.P.li olarak kalmıştır. Ankaraya 
gelen her Erzincanlı Ademhanda daima bir melce bul
muştur ve Ademhan E r z i n c a n ı n bütün işlerini Başkentte 
ve Erzincanda takip etmiştir. Bu uğurda en yüksek mer
cilere kadar çıkmıştır ve bunların arasında, kendisini o 
kadar çok seven İsmet İnönü de vardır. Erzincanda Â-
demhan hemen bütün sorumluları at sırtındaki seyahat
lerinde dahi peşine takmıştır ve onlara köylerin bütün 
meselelerini yerinde göstermiş, tedbirlerini aldırtmıştır. 

Şimdi, işte bu Ademhan Erzincanda adaydır. Kime 
karşı? İlkokul tahsiliyle para babası olmuş ve bütün teş
rii devrede C.H.P.'nin sosyal politikasının aleyhinde va
ziyet almış, işçilerin kara listesinin ilk sıralanın işgal 
eden, vergi dendi mi hayır diyen, reform dendi mi hayır 
diyen ve C.H.P.'ye şaşırıp da geldiği -zira, tutumu ve 
kafasıyla asıl yeri A.P.'dir, hat tâ D.P.'dir- muhakkak bir 
ambarcıya veya şuna, buna karşı..Öyle kimselere karşı 
ki, bırakınız her fırsatta Erzincana koşup gelsinler, fır
sat çıktığında dahi zamanlarım ticari menfaatlerine ve». 
ya keyiflerine tahsis etmetktedirler. 

Bunlar mı, o mu? Yani, bir ili temsil etmek için 
onun gibi mi olmalı, bunlar gibi mi? Tam yoklama sıra
sında açılan kese ağızları ve istikamet şaşıran oylar.. 

Erzincan, bu yoklama dolayısıyla tipik bir "seçim 
meselesi''nin temsilcisi olarak, bir sembol olarak gözleri 
üzerine çekmiş haldedir. Oradan bu meseleye verile
cek cevap yoklama usullerinin ve neticelerinin hiç beğe-
nilmediği bir ortamda havayı rejim lehinde değiştirecek
tir. 

Y. Z. Ademhan at sırtında, dert peşinde ve Z. Gündoğdu para sırtında, liberalizm peşinde 
Ye kürküm ye.!.. 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

Yunanistan 
Olmak veya olmamak 
Yunanistanda genç Kral Konstan

tin ile ihtiyar politikacı Papandreu 
arasındaki kuvvet denemesinin başla
dığı günden buyana, iki haftayı aşkın 
bir süre geçmiş bulunuyor. Bu iki haf
ta Atinada havaya bir gevşeme getire
ceği yerde, ortalık hergttn biraz daha 
karışmaktadır. Şu satırların yazıldığı 
sırada, Yunan Parlâmentosu toplanıp 
Novas hükümetine güven oyu verebil
miş veya güvensizliğini belirtebilmiş 
değildir. Sokak gösterileri hergün sü
rüp gitmekte, soldan sağa kadar uza
nan gazetelerin herbiri bir başkasını 
suçlamaya devam etmektedir. 

Yeni Yunan hükümeti, geçen haf
tanın sonlarında. Meclisten güven o-
yu istemeyi bir kere denememiş değil
dir.Fakat bir gün önce yapılan parti 
toplantısında Papandreuya bağlı kal
mayı kararlaştıran Merkez Partileri 
Birliği milletvekilleri ile onlara katı
lan solcu EDA'cılar Meclise gememiş-
ler ve bu yüzden, gerekli çoğunluk sağ-
lanamamış, güven oyuna gidileme
miştir. Fakat, şu günlerde yapılacak 
ikinci denemenin vereceği sonuç ne 
olursa olsun, Yunanistanı büyük buh
ranların beklediğine şüphe yoktur. 

Yunanistan, bağımsızlığını kazan
dığı günden buyana birçok siyasi buh
ran geçirmiştir. Bu buhranlar sıra
sında kardeş kanının aktığı da görül
müştür. Hele bir keresinde krallık 
kaldırılmış, yerine cumhuriyet düzeni 
kurulmuştur. Bu arada ülkenin şura
sında burasında bağımsızlık ilân eden 
maceracılar bile çıkmıştır. Fakat he
men hemen her buhran, Yunan ordu
sunun meşru idareye bağlı kalması sa
yesinde atlatılabilmiştir. Bugünkü buh-
ranın ötekilere kıyasla en tehlikeli ta
rafı, ordunun da şimdi hergün biraz 
daha politika kavgalarının içine sü
rüklenmekte oluşudur. 

İki ucu kirli değnek 
Yeni Yunan Başbakanı Novas, bu 

hengame içinde, yalnızca bir gös
termelik olmaktan öteye gidememek-
tedir. Aslında, bütün çekişme, Kral 
Konstantin ile Papandreu arasında
dır. Fakat şu sırada bunların her ikisi 
def o duruma gelmişlerdir ki, kendile

rini tutanlar arasında büyük bir pres
tij kaybına uğramayı göze almadan, 
gerileyemiyeceklerdir. 

Bazı gözlemciler, Yunanistan buh
ranının en akla uygun çözüm yolu o-
larak, yeni seçimkleri göstermektedir
ler. Oysa Kral Konstantin, yapılacak 
yeni seçimlerin Papandreu taraftarları 
için kuvvetlerini ortaya koyma vesi
lesi olmasından korkmakta, buhran 
hızını kaybedinceye kadar durumu i-
dare etmeye çalışmaktadır. Nitekim 
Novas, geçen hafta yaptığı bir konuş
mada, bu hava içinde seçimlere gidile-
miyeceğini açıkça söylemiştir. Fakat 
görünüşteki bütün belirtiler.Novasın 
Yunan Meclisinden güven oyu alamı-
yacağını göstermektedir. O zaman, is
ter istemez, ya yeniden Papandreuyu 
işbaşına getirmek, ya herkesin deste-

P a p a n d r e u 
İki bilinmeyenli denklem 

ğini sağlayacak üçüncü bir isim üze
rinde anlaşmak, ya da yeni seçimlere 
gitmek gerekecektir.Papandreunun , 
yeniden işbaşına dönmesi Kral için 
tam bir bozgun olacaktır.Öteyandan, 
ortalıkta herkesin desteğini sağlaya
cak Üçüncü bir isim de şimdilik görün
memektedir. Böyle olunca, geriye, ye
ni seçimlere gitme şıkkı kalmaktadır. 

Olaylara Papandreunun açısından 
bakılınca, şimdilik durumu kuvvetli 
görünmekle beraber, buhran uzayıp 
halk kütleleri huzurunu kaybedince, 
eski Başbakan olup nitelilerin suçu
nun hiç değilse bir kısmını yüklenmek 
zorunda kalacak ve siyasî geleceği 
tehlikeye düşecektir. Papandreunun işi-
ne en fazla gelen çözüm yolunun, en 
kısa zamanda yeni seçimlere gitmek 
olduğundan şüphe edilemez. 

Ordunun durumu 

Kral ile Papandreu arasındaki kuv
vet denemesi kaynağını biri genç, 

biri yaşlı iki devlet adamının birbirine 
aykırı devlet yönetimi anlayışından 
almakla beraber buhran, görünüşte, 
ordu yüzünden çıkmış bulunuyor. Pa
pandreunun, Kralın siyasal kuvvetini 
kırmak için ordu kumanda kademele
rinde yapmak istediği değişiklik, Kral 
ve taraftarları tarafından, eski Baş
bakanın orduda solcu bir kumanda he-
yeti kurmak istediği yönünde yorum
lanınca, buhran patlak vermiştir. Şim-
di Atinada ipleri tilerinde tutanlar, 
ordudan Papandreu taraftarlarını a-
yıklamak gayreti içindedirler. 

Ordu kendi üzerinde dönen bu çe
kişmeye daha ne kadar seyirci kalabi
lecektir? Bugün meselenin bütün dü
ğümü buradadır. Politikacılar, önleri
ne açılan normal parlamenter yolla
rın hepsini şu veya bu yüzden kapalı 
buldukça, buhranın çözümü politika 
dışı yollara aktarılmayacak mıdır? 
Kral Konstantin, genç subaylar ara
sında sol fikirlerin oldukça yaygın 
olduğunu bilmesine rağmen, ordunun 
büyük bir kısmını kendi yanında san
makta ve bu buhranda en büyük des
teğini de orduda görmektedir.Papand
reu ise kumanda yerlerinin Kral taraf 
tarları elinde olmasına rağmen, subay
ların çoğunluğunu kendine taraftar 
saymaktadır. Bu durumda her iki ta
raf da yatırımlarının büyük çoğunlu
ğunu ordu üzerine yapmaktadır. Fakat 
eğer bir kere ordu işin içine karışırsa, 
Yunanistanın nereye sürükleneceğini 
şimdiden kestirmek mümkün değildir. 

7 Ağustos 1965 23 

pe
cy

a



Kültür Müsteşarlığı Kurulurken 
Türkiye, bütçesi ve şartlarına oranla, kültür ve sanat 

işlerine devletçe en çok para veren ülkelerden biridir. 
Her yıl sarfedilen 60 milyon liraya yakın para, ne yazık 
ki. uygulamada gereken karşılığı sağlıyamamaktadır. Ne
denlerin başında, kültür ve sanat kurumlarımızı belli he
deflere yöneltmeyi ve denetlemeyi sağlıyacak örgütlen
menin olmaması gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, yo
ğun iş hacmi ve dar merkez kadrosu ile bu konuda gerekli 
ilgiyi gösteremez, gerekli çözümü getiremezdi. Yeni bir ör
gütlenmeye gidilmesi zorunluğu vardı. İdeal çözümün 
ancak bir Kültür Bakanlığı kurulmasıyla mümkün ola
bileceğini AKİS'in 29 Ocak 1965 tarihli sayısında orta
ya koymaya çalışmıştım. Sanat ve kültür işlerinin 
yeni ve bağımsız bir örgüte bağlanması fikri son 
yıllarda kaçınılmaz bir zorunluk olarak ortaya çık
mış, ilk resmi deyimini 1960 yılında toplanan Milli Eği
tim Şûrasında bulmuştur. Geçen yıl yapılan Müzik ve 
Sahne Sanatları Danışma Kurulu toplantılarının en 
önemli ve ivedilik gösteren kararlarından bîri de, Kültür 
Bakanlığı veya bu gayeye merhaleli olarak erişmek üzere 
Kültür Müsteşarlığı kurulması olmuştu. 

Uzun beklemeden sonra bu karar, M.E. Bakanlığına 
bağlı Kültür Müsteşarlığı kurulması şeklinde gerçekleş
miştir. Kültür Müsteşarlığını acele çözümü gereken çok 
önemli işler ve meseleler beklemektedir. Bunların en 
önemlisi, sanımızca, kendi örgütlenmesini tam olarak ya
pabilmesidir. Aksi halde, her şey ölü doğmağa mahkûm 
olacak, umutlar boşa çıkacaktır. 

Bundan sonraki işler genel çizgileriyle şöyle sıralan
maktadır: 

1 — Mevcut kurumların daha. iyi işler ve yararlı hale 
getirilmesi 

2— Yurt ihtiyacına göre yeni organların kurulması-
Tanzimattanberi çağdaş uygarlığa erişme yönünde ya

pılan çalışmalarda bir büyük eksiklik, bir büyük "pers
pektif''' yanlışlığı bu uğurda kurulmuş organların. örgüt
lerin tam verimli işlemelerine ve gelişmelerine engel ol
muştur. Bu yüzden de çok zaman "Altı ay bir güz gittik
ten" sonra geriye baktığımızda ancak "bir arpa boyu" 
yol aldığımızı görmüşüzdür. Sonra da dövünmüş.sorumlu 
aramış, işe yeniden başlamışızdır. 

Temel yanlışlık "öz'" ile "biçim''i, yâni ''içdeğer" ile 
dışdeğer''i bazan bilgisizce, bazan da şovence ayırıma 

uğratmamızdır. Batılı örgütleri ve kurumlan getirirken 
çok defa yalnız biçimi esas aldık. "Batının tekniğini ala
lım; öz. ruh bizden olsun" fikrine saplandık. Ama onları 
dolduracak kendimize özgü içdeğerimiz olmadığı için, 
bunlar hayatımızda çok zaman boş kalıplar olarak kaldı 
ve fonksiyonlarını gereği gibi yapamadılar. Bu felsefeyi 
"Biz bize benzeriz'' vecizesi ile formüle ederek, bayram
larda sokaklarımızı süsledik ve böylece avunduk. Oysa ki. 
bir uygarlığın bütününde olduğu gibi, onu oluşturan bü
tün organlarında da iç ve dışdeğerler birbirlerini tamam
layan, ayrılmaz parçalardır. Öz, biçime hayat veren, biçim 
ise özü görüntü ve hareket hatme getiren nesnelerdir. 
Tıpkı beden ile ruh gibi... 

İşte, dertleri her gün gazete sütunlarına ulaşan 

Hikmet ŞİMŞEK 

Operamızın durumu bunun en somut örneğidir. Tatbikat 
Sahnesi çağım bitirip, Opera kuruluşumuz özgür bir 
kimliğe kavuşurken, aynı fikir ve davranış yanlışlığı ol
du: Bir operayı oluşturan unsurlara -meselâ solistlere, ko
roya, orkestraya, teknik araçlara- tek tek sahip olmakla 
operamızı kendimize göre kurabileceğimizi ve yürütebi
leceğimizi sandık. Örgütü kuralken, Batıda yüzlerce yıl
lık deneylere dayanan geleneği ve bu elemanları birleş
tirecek, kaynaştıracak "katalizör" etkenleri dikkate ala
madık. Bu yüzden, unumuz, şekerimiz, yağımız olduğu hal 
de bir türlü ağız tadı ile helva yiyememekteyiz. Dünya 
çapında solistlerimiz, iyi bir koromuz, birinci sınıf mü-
zikçilerden kurulu genç bir orkestramız, güzel bir bina
mız, her türlü teknik araçlarımız olduğu ve devlet baba
nın cömert elleri her istediğimizi verdiği halde, isteni
len olumlu sonuçların alınamaması hep bundandır. Kişi 
sel ve mevzii başarıların verdiği kıvanç, maddi-manevi 
maliyet hesapları yapıldığı takdirde, yerini ister istemez 
acı bir burukluğa bırakmaktadır. Bu sebepten Operamız, 
öteki kurumlarımızda da olduğu gibi, kendinden çok aşa
ğı imkânlara sahip batılı eşlerinden daha az yararlı ol
maktadır. 

Bu durum çeşitli nüanslarla bütün sanat kurumla
rımızda vardır. Ana kurum olan Konservatuvanmız bir 
çok dertlerin sancılan ile kıvranmaktadır. Düşününüz: 
Kuruluşu 30 yıla yaklaştığı halde en ilkel prensipler dahi 
o derecede yerleşmemiştir ki, bugün sınıfta kalan veya 
disiplin yüzünden okulla ilgisi kesilen bir öğrenci, Danış-
taya başvurup, kararı usul bakımından bozduracak im
kâna sahiptir. Herhangi bir eğitim organında ilk şart 
olan kaabiliyet, çalışma, disiplin ve bunlar hakkında 
hüküm verecek uzmanlık yetkisi, karşıt tedbirler alın
madığı için, basit bir "usul meselesi" karşısında peşinen 
yenik düşmeğe mahkûm bulunmaktadır. 

Bu traji - komik örnekleri sayfalar dolusu yazmak 
mümkündür ve ana nedenleri yazımızın konusuna bağlı
dır. Çağdaş uygarlığın gerektirdiği örgütlenmeleri yapar
ken onları oluşturan unsurları, prensipleri gözününe al
maz, hep kendimize benzetmeye çalışır veya "yeniden 
keşfetmeye'' uğraşırsak, her zaman için bu şekilde akın
tıya kürek çekeceğimiz, inanılamıyacak kadar para, emek. 
ve -sn kötüsü- umut kaybedeceğimiz önümüzdeki dene
melerden bellidir. 

Yakardaki deyimle "mutlak" bir taklidi kastetmi-
yorum. Ama. bir fabrikayı alırken plânlarını, bir ilâcı 
alırken formülünü aldığımız gibi, kültür kurumlarını 
örgütlerken, onu doğuran ana prensipleri de tam olarak 
almamız gerekir. Bu davranışla, ulusal sanat ve kültürü
müzün geleceğinden korkmamalıyız. Çünkü bu prensiple
rin en büyüğü, her türlü kalıplaşmayı yok ederek, Batı 
dünyasına çağdaş gelişmeyi sağlayan "özgür yaratma ve 
ilerleme gücü"dür. Modern ulusal türk sanat ve kültürü 
ancak bu gücün itmesiyle gerekli gelişmesine kısa zaman
da kavuşabilir. 

Türkiyenin artık sonu belirsiz denemelerle kaybede
cek hiç bir şeyi yoktur. 
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D I Ş G E Z İ L E R 

Rusya 
Cumartesi 

Andrey Kirilof, bizim gazeteci - ter
cüman, sabahleyin 10'da gelecekti. 

Saat 9'da, biz kahvaltıdayken geldi. 
"Ne o, gece beni rüyanda mı gördün?" 
diye takıldım. Büyük bir ciddiyetle 
"Hayır" dedi. Pravdanın başyazarı ve 
Gazeteciler Birliğinin Başkanı Ru
mentçlef 9.30'da beni bekliyormuş. 
Pravdaya gidecekmişiz. 

Pravda, bizim otelin hemen yakı
nında. Kurşunî renkte, büyük, fakat 
soğuk bir bina. Tıpkı, gazetenin ken
disi gibi, Pravda dört sayfa çıkıyor. 
Boyu da bizimkilerden küçük. "Prav
da", rusça "Gerçek'' demek. Komünist 
Partinin organı. Hükümetin organı, 
İzvestiya. "İzvestiya", rusça "Haber-
ler" demek. Rusyada, 66 lisanda 10 
bin kadar gazete çıkıyor. Bunların u-
mumi tirajı 75 milyon civarında. Ayrı
ca 4 bin de dergi var. Bunların yıl
lık umumî tirajı ise 900 milyon civa
rında. Sovyetler Birliğinde yılda 1,5 
milyar kitap basılıyor. Okuması, yaz
ması olmayan birini bulmak için çok 
uzak bir dağ köyünde çok yaşlı birini 
aramak gereken bir memleket için bel-
ki normal, ama her halde bizim için 
gıpta edilecek rakkamlar, Rus, okuma
sını seviyor. Zaten, sekiz yıllık ilk tah
sil bütün çocuklar için mecburi ve o-
rada ilk tahsil mecburiyeti bizdekin
den başka mâna taşıyor. Yani, sahi
den mecburi.. Okulunu, öğretmenini, 
kitabım sağlamışlar, herkesi okutu
yorlar. Ondan dolayı bütün Sovyetler 
Birliğinde gazeteler, hani çiklet satı
lan otomatik makineler vardır ya, on
larda satılıyor.Pravda 3 köpek. Yani, 
30 kuruş. Diğerleri 2 köpek. Yani 20 
kuruş. Pravda, gazetelerin en çok sa
tılanı. 7 milyon civarında tirajı var. 

Rumentçief uzun boylu, yaşlıca, be
yaz saçlı, profesör tipli, son derece ki
bar bir kimse. Beni, gazetenin başya
zar odasında karşıladı. Sekiz ay evvel 
aynı odada, selefi Satyukofla konuş
muştuk. Çalışma masasının arkasın
da, duvarda, Leninin Pravdayı okur
ken büyük bir resmi var. Rumentçief-
le beraber, Birliğin Genel Sekreteri 
Çernışof da odadaydı. 

O gün ciddi bir şey konuşamadık. 
Pravdanın başyazarı bana, şahsımla 
ilgili nazik sözlerden sonra Sovyetler 
Birliğinin Türkiyeyle niçin samimi ve 
gerçek dostluk istediğini anlatmaya 
çalıştı. Anlatmaya çalıştı diyorum, 
zira sevimli Andreyin türkçeden yana 
pek fakir olduğu işte o gün meydana 

çıktı: Rumentçief "Sovyetler Birliğin
de bu dostluğu istemeyen bir kimseye 
rastlamayacaksınız. Yoktur" dedi. Ben 
kendisine Türkiyede, Sovyetler Birli
ğiyle dostluk istemeyen veya istemi
yor görünmeyi karlı bir iç politika ya
tırımı sayanların bulunduğunu, onun 
için bizim işimizin onların işinden güç 
olduğunu söyledim- Aynı konuyu son
ra Gromiko ve Kosigin gibi daha yet
kili kimselerle de konuştuğum için 
Sıra o görüşmelerin hikâyesine geldi
ğinde, benim anladığıma göre Türki
yeyle dostluğun Sovyetler bakımından 
mânası ve mahiyeti nedir, bunu açık 
açık anlatacağım. Rumentçiefle ilk 
konuşmamız daha ziyade Andreyin 
eksik türkçesinin yarattığı sıkıntılı 
havayla doldu. Hele konu, şimdi Sov
yetler Birliğinde tecrübe edilen ve 
dünyada "kâr esası" diye bilinen usu
le geldiğinde bizim tercüman sıfırı ta-
amile tüketti. O sıkıldı, ben sıkıldım. 
Rumentçief ve Çemişof sıkıldılar. 
Çernişofun aklına fransızca veya in
gilizce bilen birini aramak geldi. Ru
mentçief fikri beğendi. Kâtibini çağır
dı ve Pravdanın bir kaç mensubunun 
adım söyledi, bunlardan birini bul

durmasını istedi. Fakat vakit saba
hın pek erken saatiydi. Gazetede ça
lışma başlamamıştı. Onun için kimse 
bulunamadı. Bir başka zaman tekrar 
görüşmek üzere ayrılmak mecburiye
tinde kaldık. 

Oldukça köhne asansörle aşağı 
inerken Andrey ağlayacak gibiydi. 
Durup durup kafasına vuruyor, "ben 
nasıl tercüme edemedim'' diyordu. 
Kendisini ben teselli ettim. Andreyin 
babası türkçe biliyormuş. O da, ondan 
heves etmiş. Türkçeyi Doğu Dilleri O-
kulunda. kitaptan öğrenmiş. Okuyor
muş, yazıyormuş. Fakat konuşamı-
yordu. Bunun tabu olduğunu söyle
dim. Üzüntüsü dinmedi. "Ben türk
çeyi, türkleri çok seviyorum. Görecek
siniz, ben türkçeyi öğreneceğim.. Türk 
çeyi mutlaka öğreneceğim" diye tek
rarlayıp duruyordu. Bu, biz Petrol Da
iresine gidinceye kadar devam etti. 
Birinin bana. Rusyadaki petrol mese
lesini ve durumunu anlatmasını iste
miştim.Petrol Komitesi Birinci Mua
vinini bu işle görevlendirmişlerdi. 
Andreye: 

"— Sen onu bırak.. Petrol işini na
sıl tercüme edeceksin?'' dedim. 

Rus şehirleri hergün büyüyor 
Hedef: Her dairede bir aile! 
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D I Ş G E Z İ L E R AKIS 

• Fakat Petrol Dairesinde bizi bir 
sürpriz bekliyordu. 

Daha içeri girerken, genç bir adam 
mükemmel bir ingilizceyle bana, Ga
zeteciler Birliği tarafından gönderildi
ğini ve konuşmada yardım edeceğini 
bildirdi .Yukarı katta, aynı şeyi bir 
başkası fransızca söyledi. Tam biz 
Birinci Muavinin odasına giriyorduk, 
koşarak Manjosin göründü Onu da 
Dışişleri Bakanlığından sevketmişler-
di. Böylece, bir tercümanın yerine üç 
yeni tercüman koyuyorlardı. Fakat biz 
Petrol Komitesi Birinci Muaviniyle 

nayii Enstitüsünde okumuş. Zaten 
Sovyetler Birliğinde petrolle uğraşan
ların çoğu azeri. Bâkû, petrol sanayi
inde memlekete analık etmiş. Orucef 
haritalar üzerinde o kadar etraflı iza
hat vermeseydi Bâkûyu ve petrolü an
lamam çok kolay olmayacaktı. Bunu 
Bâkû yazısında anlatacağım. 

Petrol Komitesinden Dışişleri Ba
kanlığına gittik. Orada, Enformasyon 
Dairesinin Başkanı Zamyatinle ran
devum vardı. Zamyatinle Moskovaya 
geçen defaki gelişimde tanışmıştım. 
Kibar, avrupai tavırlara ve giyinişe 

Kızıl Meydanda yerliler ve yabancılar 
Kıyafetlerde birleşmeye doğru 

türkçe konuştuk. Zira Birinci Muavin 
Sabit Orucef adını taşıyordu, azerîy-
di, 53 yaşındaydı ve mükemmel türk-
çe konuşuyordu. Tercümanlarımın 
hayretten açılmış gözlerinin önünde 
Sabit Orucef bana petrol konusunu 
en ilgi çekici tarzda ve dört başı mâ
mur anlattı. Zaten ertesi akşam, 16 
bin kilometrelik yolculuğumuzun ilk 
merhalesini teşkil eden Bâkûya gi
decektim ve orada bir kaç gün hep 
petrolle uğraşacaktım. . 

Sabit Orucef Teknik İlimler Dok
toru. Bâkûdaki Azerbeycan Petrol Sa-

sahip, ince zekâlı bir kimse. Üstelik, 
Sovyetler Birliğinde mevkiinin çok üs
tünde bir öneme sahip bulunduğunu 
sanırım Gromikoyla ve Kosiginle ko
nuşmalarımızda yanımızda bulundu. 
Kosigin tarafından kabul edildiğime 
dair Tass'ın verdiği haberde onun da 
adından bahsediliyordu. Gromikoyla 
birlikte Türkiyeye gelmişti. Türkiye 
intibalarıni anlattı, sabahki "tercü
man hikâyesi"nden dolayı üzüntüleri
ni söyledi. Rumentçief, ben yanından 
ayrılır ayrılmaz durumu telefonla 
Zamyatine bildirmiş, bir çare bulun

masını istemiş. Zamyatin Dışişlerini, 
Çernışof Gazeteciler Birliğini seferber 
etmiş. Zamyatin, Sovyetler Birliğin
deki ikametim esnasında ne istersem 
yapılacağım ve bütün kolaylıkların 
gösterileceğini bildirdi. Bir arzum o-
lursa kendisine söylemeliydim. Nite
kim Kosiginle görüşmem, onun aracı
lığıyla sağlandı. Zamyatin Moskova-
daki tek türk gazetecisinin çalışma-
sından Türkiyede bazı şikâyetler işitti
ğini söyledi. Bir de, Pravda ve İzves-
tiyanın Türkiyeye muhabir göndermek 
istedikleri halde gönderemediklerini o 
da tekrarladı. 

Sonra, Haber Ajansının Moskova-
daki temsilcisi Ahmet Barandan du
rumu sordum. Çalışma güçlükleri ol
duğunu söyledi. Meselâ ruslar, İstan-
bulun metrosuna alt bir teklifte bulun
muşlar. Baran da. meşhur Moskova 
metrosuyla ilgili bir röportaj düşün
müş. Fakat ruslar metronun resimle
rini çekmesine mâni olmuşlar, gerekli 
bilgileri de vermemişler. Metro, bu. 
Ne gizlisi bulunacak? Ama işte, Ba
ran işi bir türlü sökememiş. Sovyetler 
Birliğindeki o korkunç bürokrasi du
varım yaramamış. Manjosin vasıta
sıyla meseleyi Zamyatine aksettirdim. 
O akşam Baran arzu ettiği her şeyi, 
müsaadeyi ve resimleri, bilgiyi aldı. 
Hazırladığı röportaj "bir kaç gün son
ra Hürriyette yayınlandı. Pravda ve 
İzvestiyanın muhabirleri konusunda 
da Zamyatini tekrar gördüğümde ger
çeği söyleyelim. Derhal ilgileneceğini 
bildirdi. İlgilendiğini sonra, öğrendim. 

Bu, Sovyetler Birliğinin bir özelli
ği. Har şey, gayet kolay oluyor: Eğer, 
gerekli adamı ele geçirebilmişsen.. E-
ğer gerekli adamı ele geçirememişsen 
hiç bir şey olmuyor. Yani mekanizma. 
çark normal olarak tıkır tıkır işlemi
yor. Biraz bizdeki gibi.. Sorumlu ve 
dolayısıyla yetkili şahsın tesbiti vakît 
alıyor. Halbuki, o söylemeden de iş 
yürümüyor. Hangi iş yürümüyor? Bir 
fotoğraf temin edemiyorsunuz. Bu da, 
sistemin zaman ve güç kaybına sebep 
olan yanlarından bir başka tanesi. 

Öğle yemeğini geç vakit otelde, ü-
zerinde türk bayrağı bulunan masa
mızda yedik. Yemek bittiği zaman saat 
16'yı geçmişti. Sovyetler Birliğinde lo
kantalar sabahın 11'inden akşamın 
11'ine kadar açık. Kim ne zaman is
terse gelip yemek yiyor. Onun için ba
kıyorsunuz saat 18'de veya 22.30'da 
aksam yemeğini başlayanlar var. Lo-
kantaların halkı çok değişik. Bizim 
Sovyetskaya Otelinin bütün Sovyetler 
Birliğinin en büyük oteli olduğunu 
söylemiştim. Aşağı kattaki, yerli halka 
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mahsus kısımda, otelin karşısındaki 
bir mağazanın tezgâhtar kızları, sırt
larında üniformalarıyla yemek yiyor
lar. Enler geliyorlar, albayların yanın
daki masaya yerleşip demleniyorlar. 
Bir kamyon şoförü kamyonunu otelin 
park yerine koyuyor, içeri giriyor. Hil-
tonlarda görülmeyen bir manzara... 
Uzun yemek yiyenler umumiyetle bol 
İçki içiyorlar. Gündüz veya gece.. 

Bunun bir sebebi, lokantalarda 
aynı mönülerin aynı fiyatla satılması. 
Kalitelerinde de bir değişiklik yok. 
Yani, hepsi fena. Başkentin belli başlı 
lokantaları Demir Perde gerisi baş
kentlerin veya Sovyetler Birliğine da
hil Cumhuriyetlerin başkentlerinin a-
dını taşıyor. En iyileri Prag. Pekin 
var, Sofya var, Varşova var, Buda
peşte var. Aragvi gürcü, Uzbekistan 
uzbek, Bâkû azeri, Ararat ermeni lo
kantaları. Güya bunlar millî yemek
li veriyorlar. Üstede isimleri var. 
Cisimler veya nefaset yok. 

Fiyatlar, etlerde umumiyetle 1 rub
le civarında. Belki 'bir kaç köpek faz
la Yani, 12 lira kadar. Bir porsiyon 
havyar -porsiyonlar bol-, bir ızgara 
veya kızartma et, salata, meyvadan 
müteşekkil yemek 5 ruble tutuyor. 50 
lira. Dört kişi bir araya geldi mi bir 
şişe Stoliçnaya -en iyi votkalardan 
biri- deviriyorlar. Bunun dükkân fi
yatı 4 rubleden biraz az. Lokantalar-
da 5 rubleye veriyorlar. Onun için rus-
lar daha fazla şampanya içiyorlar. O, 
daha az tutuyor. Rus şampanyası çok 
güzel. 

Lokantalarda her çeşit halkın bu
lunmasının ikinci sebebi, Sovyetler 
Birliğinde gerçekten sınıf farkının ol
maması. Şimdi "sınıf yok" derken her
kes aynıdır diye düşünmemek lâzım. 
Yapılan işler tabii ki sınıf sınıf. İda
recisi var, idare edeni var, mühendisi 
var, işçisi var, sanatkârı var, memuru 
var. Ama, zengini ve fakiri sahiden 
yok. Yani, bir belirli ölçüden fazla 
varlığı bulunan yok, bir belirli öl
çüden az -eğer çalışıyorsa- varlı
ğı bulunan yok. Sistem işsizliğe 
imkân bırakmadığından herkes ça
lışıyor ve herkesin yiyecek ekme
ği, giyecek elbisesi ve yatacak yeri 
oluyor. Sisteme nazaran bugünkü sos
yalist devrede herkes çalışması kadar 
alacağı ve emeğin değerini devlet tâ
yin edeceği için hiç kimse sivetini 
ilânihaye arttıramıyor. Serveti ilâni-
haye arttırabilmek için bir devridaim 
makinesini ihtiyaç bulunduğu aşikâr. 
Bu devridaim makinesi istihsal vası
talarına sahip olmak ve kendi hesabı
na adam çalıştırmaktır. Bunların ikisi 

Moskova sokaklarında bir gezinti 
Polis yerine çiçekli kadınlar 

de Sovyetler Birliğinde yasak. Geriye, 
zengin olmak için bir ticaret, bir de 
komisyonculuk kalıyor. Bunların da 
Sovyetler Birliğinin iktisat sisteminde 
yeri mevcut değil. O halde, maddî im
kân bakımından sınıf farkı nasıl bu
lunacak? Yok. Olmadığı için de bir lo
kantada üniformasıyla tezarâhtar kız 
da, basit er de, mühendis di sanatkâr 
da yanyana ve aynı imkânlarla yemek 
yiyor. 

Sovyetler Birliğinde zengin yok 
mu? Var. Ama bizim sistemimizle 
meşru olan zenginlik o sistemde an
cak hırsızlıkla kabil oluyor. Fabrika 
müdürü malların bir kısmını kendi he
sabına satıyor. Bir başkası karaborsa 
yapıyor. Bunlar da zenginlikleriyle ha
yatlarının esas şartlarını değiştiremi
yorlar ya.. İstediği evi alamıyor, hattâ 
istediği evde oturamıyor. Lokantada 
bulacağı yemek nihayet aynı. Dünya
nın bütün parası sende olsa, sefahatin 

belki çapkınlık tarafı hariç, öyle ahun 
şahım bir lükse de kavuşamazsın.. 
Eee?, Buna rağmen, ne de olsa daha 
rahat ve geniş bir hayat için o yolu 
tutanlar, hem de son zamanlarda bi
raz fazla miktarda çıkıyor ve bunlar 
sık sık yakalanıp gazetelere konu olu
yorlar. 

Akşamüstü eşim baleye gidecekti. 
Bolşoyda "Giselle" vardı ve ben onu 
geçen gelişimde görmüştüm. Moskova-
da iki saatten fazla yürüdüm. Benim 
inancım, insanın bir şehri ancak yü
rüyerek tanıyabileceğidir. Gerçi Mos
kova gibi yedi milyonluk bir şehri iki 
değil, ikiyüz saat yürümekle tam ta
nımanın imkânı yoktur. Ama ne de 
olsa, dükkânlara baka baka yürümek, 
insanları seyretmek, binalara, sokakla-
ra bakmak bir fikir veriyor.Üzerinde 
bizim otelin bulunduğu Leningradski 
Prospektten -Prospekt, bulvar demek-
indim, Moskovanın Beyoğlusu meşhur 
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Gorki Caddesinden geçtim, Kızıl Mey
dana kadar geldim. Sonra, öteki kal
dırımdan gene otele döndüm. Gorki 
Caddesi bizim Beyoğludan en az üç 
defa daha uzun. Bol bol film çektim. 
Kimse dönüp bakmadı bile. 

Moskovada -ve sonra görecektim 
ki bütün Sovyetler Birliğinde- halkın 
kıyafeti temiz, fakat son derece basit 
ve biraz da kaba. Yamalı, yırtık pır
tık elbiseli kimseye rastlanmıyor. Fa
kat bir şık insan görmem için de Baş
bakanla karşılaşmam gerekti. Köyler-
de' de durum aynı. Tabii şehirli - köy
lü farkı mevcut. Ama bu, giyilenin çe
şidinde. Yoksa, kalitesinde değil. Köy
lerde halk, şehirdekilerin seviyesin
de, giyiniyor. Seviye olarak bir fark 
yok. Sokaklarda hiç bir dilenciye rast
lanmıyor. Çöpçüler derli toplu kılıkta. 
Şoförü öyle manavı öyle, bakkalı ay
nı. Aslında bunlar hep aynı statüde 
insanlar. Hepsi, devlet memuru. Onun 
için giyim farkı olmamasını da fazla 
yadırgamamak lazım. 

Sovyetler Birliğinde seviye şahıs 
şahıs değil, umumi olarak yükseliyor. 
Bir seviyede herkes basit ihtiyacını 
sağlıyor. O kadar. 1945 ile 1950 başları 
arasında durum buymuş. Sonra, gene 
herkes birden, ihtiyacını temin eder
ken malın daha bir iyisini aramak im
kânına kavuşuyor. Bir başka seviyede, 
zarurî ihtiyacın dışındaki ihtiyaçlar 
da karşılanıyor. Sovyetler Birliğinin 
daha müreffeh bir toplum olma yolun
da süratle ikilediğini görmemek im
kansız. 

Bu, sokağın verdiği intiba. Memle
ket içinde turunu bitirip Moskovaya 
tekrar döndüğümde yeni "kâr sistemi'' 
ile çalışan bir hazır elbise fabrikasını 
görecek, gerekli teknik bilgiyi oradaki 
elemanlardan, umumî prensibi Prav-
danın iktisatçı başyazarından öğrene
cek ve daha geniş çapta bu intibamı 
tazeleyecektim. Ağır sanayiini ve İs
tihsal yatırımlarını hemen hemen ta
mamlamış bulunan Sovyetler Birliğin
de Moskova sokaklarının manzarası. 
bir on sene sonra batı başkentlerin
deki manzarayı fazla aratmayacaktır. 
Tabii, bu atlayış sırasında kendisini 
mutlaka tehdit -edecek bir ekonomik 
krizi rus iktisadı yenmeyi becerebilir-

Dükkânların vitrinleri fazla cazip 
düzeltilmemiş. Bir Parisin, bir Viya-
nanın, bir Romanın, hattâ bir Londra-

nın zerafeti yok. Vitrinlere çok eşya 
doldurulmuş. Hemen her şeyin üze-
rinde fiyatı yazılı -1 rublenin 10 lira, 
1 köpeğin 10 kuruş olduğunu ve bir 
kamyon şoförü veya bir Dışişleri Ba
kanlığı küçük memurunun ayda 200 

ruble civarında aldığını, fakat bir ai-
lede hemen daima birden fazla kimse
nin çalıştığını unutmayalım-. Bir kö
tü kadın ayakkabısı 25-35 ruble. Yu
murta 9 köpek. Tenis ayakkabısı 40 
ruble. Çocuk ayakkabısı 90 ruble. Yün 
eşarp 6 ruble. Bebek ayakkabısı da 5 
ruble. Ses alma makinesi 350 ruble. 
Televizyon 390-400 ruble. Küçük rad
yo 35 ruble. Büyük radyo 318-220 rub
le. Lahana 120 köpek. Kiraz 150 kö
pek. Mus çorap 5 ruble. Görülüyor ki 
fiyatlar ne birbirini, ne bizimkileri tu
tuyor. Fiyatlar Sovyetler Birliğinde 
malın zaruri ihtiyaç maddesi mi, lüks 
sayılan madde mi olmasıyla değişiyor. 
Fiyatlar ara ve talep esasına göre tes-
bit olunmuyor. Bunları devlet, başka 
ölçülerle tâyin ediliyor. 

Vitrinlerin, gelip geçenlerin filmini 
çektim, not def terime fiyatları yazdım, 
arada durup başka hususlar not ettim. 
ikibuçuk saat heryere bakındım, ne bir 
polis ne yaptığımı sordu, ne bir şüp
heli kimseyle karşılaştım. Rusyada 
herkesi, hele her yabancıyı polisin ta
kip ettiği, kimsenin yabancılarla ko
nuşmadığı, bir korkunun yüreklere 
hâkim bulunduğu sadece masal. Daha 
doğrusu böyle bir devir yaşanmış ve 
geride kalmış. Ama bunun emareleri
ni hâlâ görmek mümkün. 

O akşam, bizim hava ataşesinin e
vine davetliydik. Yabancılar kendileri
ne mahsus binalarda oturuyorlar. Bü
tün ikametgâhlar devlet tarafından 
tahsis edildiği için kimse kendiliğin
den bir ev seçip kiralıyamıyor. Sovyet 
Hükümeti herkese payesine ve ailesi
nin kalabalıklığına göre bir apartman 
dairesi veriyor. Diplomatlar çok za
man, ortadaki bölmesi yıkılarak bir
tirilmiş iki- daire alıyorlar. Yani, 
dört oda. Bir dairede umumiyetle bir 
rus aile yaşıyor. Evvelce bir dairede 
iki aile de yaşarmış. Bu, henüz tama-

mile tarihe karışmış değil. Mokovada 
böyleleri var. Ama ruslar öyle bir sü
ratle büyük, yeni ikametgâhlar yapı
yorlar ki herkesin bir daire alabilece
ği günler hiç uzak değildir. 

Bizim hava ataşesinin oturduğu bi
nanın önünde bir polis kulübesi var
dı. Polis, bizim geldiğimizi görünce 
hemen telefona sarıldı ve bir yerlere 
bir şeyler bildirdi. Kim bilir ne bildir
di? Zaten ne bildirebileceğini de pek 
merak ettim. Bina kocaman bir apart
mandı. düzinelerle yabancı aile otu
ruyordu. Biz kime gidiyorduk, biz kim
dik? Adamın bilmesine imkân mı var
dı? Ama, yabancıların oturduğu her 
yerin önünde bu usulün tatbik olun
duğunu görecek ve pek gülecektik Ha
ni, arkada bir takipçi bulunsa, diye
cek yok.. Takipçi kalkmış, usul kal
mıştı. 

Şimdi, "Seni takip etmişlerdir, se
nin ruhun duymamıştır, gafil!'' de
menin kabil olduğunu biliyorum. Ama, 
buna imkân yoktu, çok dikkat ettim. 
Bu sefer ve geçen defa. Kimse takip 
etmedi, Sovyetler Birliğinde takip e-
dilen adam yok mu? Her halde, tü
menle. Nitekim ruslarla konuşurken. 
Hele bunlar Türkiyede bulunmuşlarsa 
"O usuller sizde var" diyorlar. Doğru. 
Ama Sovyet Elçiliğinin bir mensubu-
nun bizim siyasî polis tarafından tâ-
kip edilmesi Türkiyede herkesin, he-
le her yabancının takip edildiğini 
gösterir mi? Sovyetler Birliğinde de öy-
le. Üstelik, Demir- Ferde aralandığın
dan dolayı turist olarak dünya kadar 
adam da dolduğundan bunları takip 
etmek, ettirmek maddeten imkânsız. 

Duvarlardaki mikrofonlara gelince.. 
Bunların bir çok elçilikte veya ya-
bancı evlerinde bulunduğu muhakkak. 
Geçenlerdi Amerika Büyük Elçiliğinin 
duvarlarında bunlardan dünya kada
rının keşfedildiği yazıldı, çizildi. Du
var mikrofonu keşfetmekte mahir bir' 
alman teknisyenin başına gelenler de 
meçhul değildir: Adam sokakta gider
ken yanına biri yaklaşıyor, kaba etine 
bir iğne yapıyor ve kaçıyor. Adama he-
men felç geliyor. Rusyada söylendiği
ne göre bu teknisyen öyle bir usul bul
muş ki alınan sesi dinleyenlerin kulak 
zarlarını patlatmış, ruslarda ondan 
bunun intikamını almışlar. Her halde 
biz, yabancı evlerde, hattâ oteldeki o-
dada duvar mikrofonu varmış gibi 
keyfini çıkardık, eğlendik. Var idiyse 
ne âlâ. Yok idiyse, kendimizle eğlendik 
demektir. Ama, bizim bulunduğumuz 
yerlerde olmasa da rusların bazı "me-
raklar"ının olduğu muhakkak. 

Bu da her halde, memlekete fazla 
bir şirinlik vermiyor. 
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Ankara takımı başta 

Yaz gelince Ankaralı güzeller İs-
tanbula taşındılar. Her yerde onlar 

ağır basıyor. Galatasaraylıların Ku-
ruçeşmedeki adasında en çok beğeni-
len kadın Ayla Ünal. Devlet Balesinin 
bu güzel sanatkârı, Kocasıyla birlikte 
deniz mevsimini adada geçiriyor. Ley
la Çelikbaş, İstanbula yerleşse de, An-
karadan gelen bir güzel olarak tanı
nıyor. Ayşe Kulin ise, naylon grupla
rın dışında, İstanbulda, Ankaralı ar
kadaşlarıyla dolaşıyor. Coşkun Kırca 
da pervane gibi etrafında tabii.. 

Bayramoğlu mahallesinin en güzel 
kadını ise Suzan Pısak. Bu kumral gü
zeli de İstanbula Ankaradan gelin, gel
di. 

Suadiye plajında Ayten Kaçmazın 
güzelliği göze çarpıyor.İzmirdeki ça
lışmaları sona dedikten sonra İstan
bula gelen genç aktris, vakit bulduk
ça bikinilerini giyip kumlara usanı
yor. 

Tuzla kıyılarının güzeli ise Lâle 
Kura. Güneşin altında, protokoldan 
uzak bir tatil yapıyor.İstanbullu gü
zeller ise yaz aylarını bir an önce so
na ermesini bekliyorlar. Bunlar ara
sında Nur Kırcanın, kardeşi Nuşin 
Sadıkoğlunun ve Ayşe Dümer'in adı 
çok geçiyor. 

Bodrum ve Halikarnas 

Halikarnas Balıkçısının "Anadolu 
Zeybekleri" adlı yazıları sanatse

venler arasında tartışıladursun, dipo-
matlar da başka bir hayranlıkla bah
sediyorlar Halikarnas Balıkçısından. 
İsviçrenin Ankara Büyük Elçisi Keller 
re eşi, geçirdiğimiz hafta Hilton ote
linde bir kokteyl verdiler. Yaz kok
teylleri malûm, başlıca konu tatil hi
kâyeleri.İsviçreli diplomatlar, Bod
rumda geçen tatillerini dostlarına an
lattılar. Egenin bu güzel köşesini iyi 
tanımak için bir de tekne yaptırmış
lar ve adını Halikarnas koymuşlar. 
Daha çok yakışan bir isim bulmak 
gerçekten de güç. Zira Bodrum de-

Günah 
ile 

Mubah 
Bundan bir süre önce Tırt Os-

manın TRT'si bir günah işle
mişti: Türkiyeye gelen bir rus 
profesörün alkışlandığını bir 
cümleyle söylemişti-

Tırt Osman ateş püskürmüş. 
''Radyo komünist oldu!" demiş
ti. 

Acaba Tırt Osman bu hafta 
Salı akşamı Radyoyu' dinledi mi? 
Radyo, elbette ki haber verme
nin icabı olarak, amerikanların 
bize bir takım uçaklar teslim et
meleri dolayısıyla yapılan töreni 
uzun uzun nakletti, amerikan 
generalinin konuşmasını bile kıs 
men kendi dilinden verdi. 

Tırt Osmandan ses-seda çık
madı. Tırt Osman mantığıyla 
Radyo "amerikan uşağı'' olmuş 
sayılmaz mıydı? 

Seçim fonu peşindekiler için 
galiba gelmeyen rubleler, günah. 
ama gelen dolarlar mubah-

Tabii, parti kasasına! 

mek Halikarnas demektir. Bodrumun 
evlerinde. palmiyelerinde, kahvelerin
de, süngerlerinde hep Halikarnas Ba
lıkçısının elleri var... 

DP baloları gibi 

İstanbulun Çocuk Dostları Derneği, 
geçirdiğimiz hafta içinde bir yemek 

virdi. Yeniköyün "turistik" sıfatım 
taşıyan, ama işletmesi bakımından hiç 
de turistik olmayan gazinosunda ve
rilen bu yemek eski DP balolarının 
havasındaydı. Halûk Şamanlar, Samet 
ve Süreyya Ağaoğlu kardeşler, İsmet 
Giritliler, Mithat Permler, Turan A-
karcalar, Celal Yardımcılar, Çavuş-
oğlular tam kadro ve pürneşeydiler. 
Eski kraliçelerden Günseli Tunca -he
nüz soyadı değişmedi-, Zübeyde Ak-
tay, Prenses Nilüfer, Güler Erenyol ve 
Necla Sarper gecenin göze çarpan ka
dınlarıydılar. Yemeğin YTP kolunu 
da İnci Şahingiray temsil ediyordu. 

.. züğürdün çenesi 

Haydarâbad Prensi Bereketin İs-
tanbula gelmesiyle gitmesi bir ol

du. Şimdi, bir yanda Esra Bereketin 
arkadaşları, öte yanda Şehsuvar Me-
nemencioğlunun dostları, herkes bu 
bulmacayı çözmeğe çalışıyor. "Prens 
Bereket İstanbulda tatil yapmaktan, 
deniz sporlarıyla uğraşmaktan çok 
hoşlanır. Bu kadar kısa kalmasının, 
türk asıllı esi Esra Bereketin doğum 
gününü bile! beklememesinin çok ö-
nemli ve özel bir sebebi olmalı" diyor
lar. Karı - kocanın arasının açıldığın 
dan, Esra Bereketin Hindistana dön
meyeceğinden bahsedenler de var. Ma-
lüm, sosyete böyle olayları yorumla
maktan çok hoşlanır. Şimdi de ne hi
kâyeler anlatılıyor, bilseniz!. Hayda-
râbadın genç Prensi güya hindii bir 
kızla evlenmiş, türk asıllı eşini bu ka
dar kısa görmesi bu yüzdenmiş. Bu 
söylentilerin başlıca kaynağı Prenses 
Dürrüşehvar olsa" gerek. Osmanoğul-
larının bu güzel kadım da vaktiyle bir 
hindii prens, daha doğrusu Bereketin 
babasıyla evlenmiş, kocasının bir hind-
li kadınla da evlenmesi üzerinde Hay-
darâbaddan ayrılarak Londraya yer
leşmişti... Gelin kaynanaya çeker di
ye, anlaşılan, Esra Berekete de aynı 
hikâyeyi yakıştırıyorlar. 
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TÜLİDEN HABERLER AKİS 

Şöhret yolu geniştir 

İstanbulun eski Emniyet Müdür Mu
avini, nam-ı diğer Suzan Sözenin eşi 

Ferit Sözen kolejli bir gençkızla ni
şanlanmış. Şimdi bir yandan Dutluk
ta yaptırdığı sinemayı açtırmağa ça
lışıyor, bir yandan da düğün hazırlık-
larıyla uğraşıyor. Ferit Sözenin yeni
den evleneceğini duyanlar da şu so
ruları tekrarlıyorlar: "Genç mi?", 
"Güzel mi?'', "O da romancı mı ". 

Sosyalistler birarada 

"Turizm edebiyatına bu yaz yeni bir 
isim girdi: Denizkent! Burası, Gö

nenin ötesinde güzel bir yer. Yalnız bi-
raz rüzgârlı. Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinden Prof. Sadun Aren, eski Plân

lama Müsteşarı Osman Nuri Torun, 
Ordu Yardımlaşmanın eski Umum 
Müdürü Selâhattin Özmen ve eşleri 
tatillerini burada geçiriyorlar. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürü Emin Hekimgil ile eşi de Er
dek'ten sonra buraya gittiler. Fakat 
onlarınki tatilden çok tetkik yolculu
ğu niteliğini taşıyor. Zira, vakit bul
dukça turistik yerleri gözden getiri
yorlar. 

Öteki sosyalistler ise bu yaz İs-
tanbulda toplandılar. Kimi gün Kar
talda, kimi gün Rumelihisarında bu
luşuyor, Aşık İhsani ile Güllüşahın 
katıldığı sazlı - sözlü toplantılar ya
pıyorlar. 

Sanatçılar adası 

Marmaranın yanındaki Avşa ada
sında kalabalıktan geçilmiyor. Ta 

tili burada geçirenlerden gayra, Mar
mara adasının kalabalığı da buraya 
akıyor. Testi şarapları ile balık yeyip 
iç turizmi destekliyorlar. Devlet Ti
yatrosunun bir Kolu da burada. Aktris 
Macide Tanır bu yaz kalabalık yerler
den kaçıp Avşaya geldi. Esin Afşar ve 
küçük kızı, güzel balerin Meriç Sümen 
de bu güzel adada tatil yapıyorlar. 

Sıra "seçim - toto"da 
D.P. iktidarında Mısırdan çıkarılan 

elçimiz Fuat Hulusi Tugayın Ye-
niköydeki köşkünü bu yaz amerikalı
lar kiralamış. Başkonsolos Collins bu
rada güzel partiler veriyor. Amerika
nın eski Ankara Büyük Elçilerinden 
Fletcher Warren de burada kalıyor. 
Collins'in partilerine İstanbul sosye
tesinin belli grupları dışında kalan ki
şiler gelince çok enteresan konuşma
lar oluyor. Vietnamdan, Dominikten, 
Yunanistandan bahsediliyor, çirkin ve 
güzel amerikalı tartışmaları yapılıyor. 
Bazı partilerde de seçim - toto oyna
nıyor. Amerikalı dostlarımızın totoyu 
kimler için oynadıklarım yazmağa 
lüzum yok değil mi? 

Film içinde film 
Gol kralı Metin Oktayın filmini İz

mirli Sarı ailesi çok yakından izli
yor. Bir dâvaya konu olacak mı, olma
yacak mı diye, âdeta pertavsızla ince
liyorlar. Metin Oktayın yeni eşi de 
film çalışmalarını çok yalandan izli
yor. Ajda Pekkan ise film içinde film 
çevirerek vakit geçiriyor. Spor otomo
bil sahnelerinde Ve Efeste de bazı 
filmler çevirdi. Bu arada, yatan bil 
arkadaşıyla da biraz bozuştuğu söyle
niyor. Film içindeki filmi o yakın ar
kadaşının nişanlısıyla çevirmişler de... 

H E R K E S 

Emin Hekimgil kokteylde 
Yazın tadını çıkaranlar 

OKUYOR 
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SOSYAL HAYAT 

Okullar 
İlham kapıyı çalınca.. 
Orta boylu esmer genç, AKİS muha-

birine doğru eğildi ve: 
"— İlham gelince sanatkâr her-

şeyden faydalanır. Mesela bakın, bir 
faraş, bir otomobil karbüratörlü bir 
gaz tenekesi, hem de paslanmış bir 
gaz tenekesi nasıl değerlendirilmiş...'' 

AKİS muhabiri hayretle baktı. 
Karşısında, herhangi bir köşeyi deği-
şik ve hoş bir şekilde süsleyecek mas
keler vardı ama, bunların bir faraş
tan, tenekeden veya karbürtörden ya
pıldığını keşfetmek zor değilse bile, 
akla kolay kolay gelmezdi. 

Esmer genç sözlerine devam etti: 
"— İşte nokta çalışmaları, renk 

kompozisyonları, kumaş üzerine baskı. 
Bütün bunlar, temel sanat eğitimi gö
ren birinci sınıf öğrencilerinin yap
tıkları işlerdir.Öğrenciler bu sınıfta 
sonradan ayrılacakları bölümlerin ilk 
derslerini görür, böylece, her sanat 
kolunun birbirine bağlı esaslarına ha
zırlanmış olurlar." 

Olay, geride bıraktığımız hafta 
içinde İstanbulda, Beşiktaştaki Tat
biki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
nun Sergisinde geçti. Esmer genç, De
koratif Resim bölümü asistanı Me
tin Şahinoğlu idi. Sergi halk arasında 
büyük ilgi ile karşılanmıştı. Fakat ser-
ginin başka bir ilginç tarafı da, mes
leklerine âşık kız ve erkek genç asis-
tanların, geniş izahatlar vererek, ziya
retçileri nöbetleşe gezdirmeleri ve ile
ri memleketlerde büyük rağbet gören, 

HERKES 

memleketimizde ise yeni yeni ge
lişmekte olan tatbiki güzel sanatları 
tanıtmaya çalışmaları idi. Tekstil a-
sistanı Ozanay Onur, önder Çokay, İç 
Mimari asistanı Nurten Ünansalp, Se
ramik asistanı Jale Yılmabaşar, Gra
fik sanatlar asistanı Taçay Erdemsel 
o gün nöbete girmişlerdi. 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek O-
kulunda beş bölüm vardır: Dekoratif 
Resim, Grafik Sanatlar, Seramik Sa
natlar, Mobilya - İç Mimarlık, Teks
til Sanatları... Bu bölümlerin hepsin
de güzel sanat, kâğıt üzerinde en mü
kemmel bir şekilde tatbik edilmekle 
kalmamakta, bunların malzemeye dö
külerek, günlük hayat içinde kullanıl
ması, insanların bunlar sayesinde, 

eşya üzerinde bizzat çalışmakta ve eş
yaların bir odada veya herhangi bir 
lokalde duruşu ve takdim edilişi ya
nında bu eşyaları yapmasını da öğren 
mektedirler. Birinci sınıfta öğrenilen 
nokta çalışması, daha ileri sınıflarda 
en mükemmel bir duvar dekorasyonu 
olmuştur. Sanatkâr, güzel sanatı ya
şadığımız her yere götürmek çabasın
dadır. 

Hazırlopçuluğun vakti geçti 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Oku

lu Müdürü Safa Erktin, Ortak Pa
zara üye olan Türkiyenin bu alanda 
gelişmesini ve türkün, büyük sanat ka-
abiliyetini Ortak Pazar mamulü ha
linde geliştirip piyasaya sürmesini e-
konomik yönden de değerlendirmekte
dir. Toplumumuz bu yüzyılın başında, 
yeni bir çağa atlama durumuna gel
miştir. Bilim, teknik ve sanatta da ay
nı sıçramayı yapmamız, ümmi düşün
ceden pozitif bilime, el sanatlarından 

Tatbiki Güzel Sanatlar Enstitüsünün sergisi 
Gezildi ve beğenildi 

OKUYOR 

bunların içinde daha mutlu ve daha 
kolay yaşaması, daha randımanlı bir 
çalışma yapması veya daha iyi dinle
nebilmesi imkânını sağlıyan tatbikat 
öğretilmektedir. Meselâ türk motifle
ri, türk desenleri ve renkler üzerinde 
çalışmalar yapan bir sanatçı bunu, 
muhtlif teknikleri ve kendi sanatını, 
kendi kişiliğini kullanarak bez üzerin
de tatbik etmekte, böylece modern 
dekorasyon içinde sanatından daha 
çok faydalanabilmekte, onu endüstriye 
aktararak, kendisine daha prodüktif 
bir saha bulmaktadır. Meselâ İç Mi-
maridekiler aynı zamanda, atölyelerde 
kullanılması kolay, ekonomik, fakat 
aynı nispette göze güzel gelen, modelin 

makineleşmeye, sanatta tekrardan a-
raştırma ve yaratıcılığa yönelmemiz 
gerekmditedir. Bütün bu yenilikleri, 
önceleri, ileri toplumların bilim, tek
nik ve sanat ürünlerini hazır alarak 
uyguladık. Zira, mesafeyi kapatmak 
için bu, şarttı. Ancak bugün artık, her 
alanda ve özellikte tatbiki güzel sa
natlar alanında, kendi kendimizi bu
larak yaratıcı olma durumuna gelmi-
şizdir. Uluslararası ekonomik yarış
mada ürünlerin güzellik kalitesi, on
ların ucuzluğu ve teknik kalitesi ka
dar önemlidir. Bugünün bütün ileri 
toplumları, bu yarışmada geride kal
mamak için, daha geceli yüzyılın ba
şında, bilim ve teknik araştırma ku-
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S O S Y A L H A Y A T AKIS 

ramlarının yanında, yaratıcı ve araş
tırıcı sanatçıları yetiştiren kurumlan 
da açmışlardır.Özellikle Avrupada, 
güzel sanatlar artık müzelerin, galeri
lerin tekelinden çıkmış ve gündelik 
hayatın içine girmiştir. 

Jale Yılmabaşar, Seramik bölümü 
nü AKİS muhabirine gezdirirken: 

"— İşte, en son bir yenilik'' diye 
söze başladı. 

Bu. seramikten, kafes kafes yapıl
mış bir oda separasyonu idi. Bu böl
me ile büyük bir salonu şık bir şekilde 
bölmek ve bu seramik separasyonu es

kinin çin paravanalarının yerine kul
lanmak, gerçekten yepyeni ve güzel bir 
fikirdi. Mavi seramikten yapılmış du
var kaplamaları ve türk kilimiyle çev
re motiflerinden ilham alınarak mey
dana getirilmiş olan duvar panoları, 
seramiğin iç dekorasyonda ne kadar 
kullanışlı olabileceğini gösteriyordu. 
Ayrıca kap-kacak tâbir edilen sera
mik bölümünde güzel sanatlar, en mü-
kemmel şekilde, kullanılır eşyalara gir-
mişti. Seramik ayran takımı, özellikle 
ilgi çekiyordu. 

Seramiğin ilgi çeken başka bir bö
lümü de bahçe seramiği idi. Bir sera
mikçinin burada bütün heykel sana-

tını ortaya koyması ve bahçeleri en 
modern seramik heykel ve parçalarla 
süslemesi mümkündü. 

Dekoratif Resim bölümü 

En ilginç bir başka bölüm ise, Deko
ratif Resim bölümü idi. Çok nefis 

kâğıt çalışmaları burada duvar deko
rasyonu için alçıya, bakıra, alüminyu
ma tatbik edilmiş, tabiî taşlardan, 
ayna parçalarından, mozayikten iç ve 
dış duvarlarda kullanılmak üzere par
çalar hazırlanmıştı. Skrafitto denilen 
ve muhtelif renkte harç tabakalarının 
üstüste getirildikten sonra kazınma-
sıyla meydana gelen yeni bir çalışma 
tarzı da ilk defa memleketimizde uy
gulanmış, piyasada büyük ilgi gör
müştü. Birçok modern evler duvarla
rında kabartma alçı dekorasyonunu, 
kuru fresk panoları kullanmaya baş
lamışlardı. 

Minyatür bir matbaaya sahip olan 
Grafik sanatlara gelince, bu bölüm de, 
memleketin gerçekten çok büyük bir 
ihtiyacını karşılayacak çalışmaları ser-
gilemişti. Kitap kapakları ve gravür-
lerle modern reklâmcılık en ince bir 
sanatla ele alınmıştı. Resimlenmiş bir 
Şiirin bir kat daha değerlendiğini böy
lece, açıkça görmek mümkün oluyor
du. Grafik sanatların memlekete ge
tirdiği büyük bir yenilik de şişe ve si-
gara ambalajları örnekleriydi. Zarf ve 
mazruf meselesi burada bir kere daha 
meydana çıkıyordu. 

Türk motifleri, türk renkleri ve de
senlerinin en m ü k e m e l bir şekilde 
kullanıldığı Tekstil bölümünde en gü
zel dokuma ve batik usûlü basma ör
nekleri vardı. İkinci devre asistanı ve 
birinci devre öğretmeni Ozanay Onur, 
kravat ve mendil çalışmalarını göste
rirken şöyle dedi: 

"— İşte, güzel sanat buraya kadar 
gelebilir, fakat bu, güzel sanatın en 
mükemmel şekilde mevcut olmasına, 
kâğıt çalışmalarına da engel değildir." 

Dekorasyon bölümünde pratik ve 
kullanışlı eşyalar yapan sanatçılar,ö-
zellikle bunların tanzim şekilleri ve 
renkler üzerinde çalışmışlardı. Renk-
lerin insanların psikolojik durumları. 
çalışma, eğlenme ve yaşama şartları 
üzerinde nasıl etkili olduğu bugün bi
limsel bir gerçek olarak ortaya atıl
mış ve sanatçıların renk seçmelerinde 
bir hareket noktası olarak kabul edil
miştir. 
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S İ N E M A 

Türkiye 
Faydalı bir teşebbüs 
Hazırlıkları, temasları bir yıldan 

fazla zamandır süregelen "Türk 
Sinematek Derneği" ilk çalışmalarına 
önümüzdeki sinema mevsiminda baş
layacaktır. Böylelikle, en azından otuz 
yıllık bir gecikmeyle de olsa, yurdu
muzda da bir sinematek kurulması ger
çekleşmiş bulunmaktadır. 

Bugün dünyanın bütün bellibaşlı 
ülkelerinde bulunan sinematekler, me
deni bir ülke için vazgeçilmez birer 
kurum niteliğini taşımaktadır. Bir 
yandan sinema eserinin kendine mah
sus yapısı, bir yandan yeryüzündeki 
sinema çalışmalarının genişliği ve yay
gınlığı sinematekleri büyük bir ihtiya
cın karşılığı olarak ortaya çıkarmıştır. 
Bir sinematek, en kısa bir tarifle, bir 
film kitaplığıdır. Bu kitaplıkta sine-
manın gelmiş geçmiş bütün önemli e-
serleri toplanır, saklanır, korunur ve 
isteklilerin yararlanmasına sunulur. 
Bugün kitaplıksız bir ülke nasıl dü-
şünülemezse, sinemateksiz bir ülke de 
düşünülemez. Ama ne yazık ki Tür
kiye bugüne kadar sinemateksiz yaşa
mıştır. 

Oysa sinematek kurulması, belki ki
taplık kurmaktan, müze açmaktan da
ha ileri bir önem taşımaktadır. Bu
nun sebebi, yukarıda da belirtildiği 
gibi, sinema eserinin niteliğidir. Bir 
edebiyatseverseniz, istediğiniz kitabı 
ufak bir ücret karşılığı kolaylıkla sağ-
lıyabilirsiniz, cep kitabı formülü, dün
yanın en pahalı kitaplarını bile geniş 
bir kütlenin istifadesine sunmaktadır. 
Piyasada bulunmıyan kitaptan genel 
kitaplıklarda okuyabilirsiniz. Hattâ is
terseniz, dünyanın öbür ucundaki bir 
kitaplıkta bulunan en akla gelmiyecek 
bir kitabın mikrofilmlerini getirtebi
lirsiniz. Müzikseverseniz uzunçaları 
plâklar, ses bandlarıyla, konserlerle 
"dünyanın sesi"ni yatandan izleyebi
lirsiniz. Plâstik sanatlara düşkünseniz 
sergiler, müzeler, röprodüksiyonlarla 
bütün sanat şaheserlerini tanıyabilir, 
gittikçe kolaylaşan dış gezilerle bunla
rın asıllarını da görebilirsiniz. 
Patlayıcı madde 
Ama sinemaya gelince iş değişmekte

dir. Sinemaseverseniz, şehrinizin 
sinemalarında ne gösteriliyorsa onunla 
yetinmek zorundasınız. Yâni işletme
cinin, başkalarının keyfine bağlısınız. 
İstediğiniz filmi istediğiniz zaman 
göremezsiniz, bazı durumlarda istedi
ğiniz filmi hiçbir vakit göremezsiniz 
Bir film bir-iki haftalık oynama süre

sinden sonra şehrin perdelerinden çe
kildiği için o filmi,, belki de ömrünü
zün sonuna kadar bir daha karşılaşa-
mazsınız. Sinemanın başlangıcından 
bugüne kadar çevrilmiş filmlerden on-
binlercesi bir daha yerine konmamak 
üzere yok olmuştur. Bunun birçok 
sebebi vardır: Bir kere, filmin kendi
si bozulmaya son derece elverişli bir 
maddedir. Belirli ısı, nemlilik, hava
landırma şartları sağlanmadığı takdir
de bir film durup durduğu yerde bile 
bozulur. Sonra, 1950'den önceki filmle
rin çoğu. hemen hemen "patlayıcı 
madde" denilecek kadar çabuk alev 
alır bir maddeden yapılmıştır. Binler
ce film bu yüzden en ufak bir ihmalle 
yanıp kül olmuştur. Sonra, sinema u-
zun bir süre öbür sanatlar arasında 
"üvey evlât'' muamelesi görmüş, cid
diye alınmamıştır. Bunun için de 
filmleri koruma çabaları ancak son 
çeyrek yüzyılda kendini göstermiş, bu 
arada birçok sinema şaheseri, yerine 
konmamak üzere kaybolmuştur. Flim-
ler için, kitaplarda olduğu gibi "dev
let nüshası" mecburiyeti bugün bile 
ancak bir avuç ülkede uygulanabil
mektedir. Her basımevi, bastığı her 
basma eserden belli sayısını resmî ma-

(AKİS: 461) 

kamlara vermek zorundayken, filmler 
için böyle bir usul çeşitli sebeplerden 
dolayı uygulanamamaktadır. Bugün 
saklanan eski filmlerin çoğu da var
lıklarını ileri görüşlü, sabırlı insan-
ların çabasına borçludur. 
Eritilen filmler 
Sinema endüstrisinin bugünkü yapı

sı da, filmlerin korunması işini son 
derece güçleştirmekte, hattâ bu yüz
den birçok filmin sonu eritme kazanı 
içinde gelmektedir. Bugünkü yapıya 
göre film, yapımcının malıdır. Ya
pımcı filmini 5-7 yıllık bir süre için 
işletmeciye kiralar. İşletmeci bu süre 
sonunda filmi yapımcıya iade etmek 
veya imha etmek zorundadır. Bugün
kü yapıya göre, filmin ticaret değeri, 
bu 5-7 yıllık süre sonunda artık tüken
miştir. Değişen zevk, değişen modalar, 
değişen oyuncular en çok 10 yılın so
nunda filmin sinema piyasasında "sı
fırı tüketmesi"ne yol açar. Yapımcı 
bu süre sonunda, depolama zorlukla
rından dolayı elindeki bütün kopya
ları başka bir alanda kullanmayı da
ha elverişli bulur. Bu başka alan 
film maddesinde bulunan gümüş ve se-
lüloltten yararlanmak üzere filmlerin 
eritilmesidir. Yıllardan beri birçok si
nema eseri ömürlerini eritme kazanın 
da tamamlamaktadır. Büyük şirket
lerin filmlerin ana negatifini sakladık 
lan doğrudur, ama bunlar, kapılan 
belki bir daha açılmıyacak depolarda 
yer almaktadır. Bunlar arasında sine
ma endüstrisi için ilgi çekici olanlar, 
tekrar perdeye çıkarsa da, bunlar ilk 
kılıklarında değil, zamanın zevkine 
uydurulmuş yeni bir kılıkla, "yeniden 
çevirim" seklinde görünürler. Yani ay
nı konu, bu defa başka sanatçılar ta
fından işlenmiştir ve dış görünüş
teki benzerliğe rağmen artık eskisinin 
aynı değildir. Hattâ bu durumda, asıl 
filmin yok olma ihtimali daha faz
ladır. Çünkü yapımcı yeni "mal"ın 
değerini korumak için eskisini ortadan 
kaldırmayı daha uygun bulur. Bütün 
bunlardan dolayı denilebilir ki, yal
nız 1895-1930 arasındaki sessiz sinema 
çağından bugüne artakalan filmler, 
binde biri ya bulur ya bulmaz 
Geçmişe bağlı gelecek 
Oysa geçmişin sinema eserleri bugün 

ve yarın için büyük bir önem taşı
maktadır. Bu önemi anlamak çok ko
laydır : Belli bir ülkenin yazılı eserle
rinin sinemayla aynı âkibete uğradığı 
vakit meydana gelecek durum, bunu 
bütün açıklığıyla ortaya koyar. Meselâ 

harflerden bu yana yurdumuz
da, yayımlanmış olan bütün edebiydi 
eserlerinin yalnız binde biri elimiz-
de kalmış olsaydı, kültür ve sanat ha
yatımız görülmemiş bir kısırlık içine 
düşerdi. Bugün sinema alanında biz 
bundan daha da Kötü durumdayız. 

Çünkü bizim için gelmiş ve geçmiş 
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sinema eserlerinin binde birinin var 
olup olmaması değil, var olanların bi

le seyredilememesi durumu söz konu
sudur. Bir sanat kolu düşünün ki, 
orada çalışanlar, kendi geçmiş eser
lerini, başka ülkelerin aynı alandaki 
geçmiş eserlerini bilmemekte, tanı
mamaktadırlar. O ülkede aynı sana
tın gelişmesi düşünülebilir mi? Mü
zik tarihinin en iyi eserlerini dinle
memiş bir müzikçi, resim talihinin en 
iyi eserlerini görmemiş bir ressam, 
dünya edebiyatının en iyi ürünlerini 
okumamış bir edebaytçının varlığı bu
gün düşünülmesi bile imkânsız gelir. 
Ama Türkiye sinema alanında başlan-
gıçtanberi bu durumdadır. Yabancı 
ülkelerde birkaç yılda bir "yeni dal
ga''ların ortaya çıkmasına karşılık 
Türkiyede aynı dalganın sürüp gitme
sinde bu durumun büyük payı bulun
maktadır. Çünkü yabancı ülkelerde 
her yeni sinemacı nesli mutlaka sine
matekten geçmekte, önce geçmişin si
nema eserlerini görmekte, ondan son

ra işe başlamaktadır. 
Ama sinemateklerin önemi Batıda 

bile, sinemanın ortaya çıkışından çok 
sonra anlaşılmıştır. Gerçi ilk sinema
tek Sovyetler Birliğinde 1920'de kurul-
muştur ama, bu ülkenin özel bir du
rumu vardır: İhtilâlden hemen son
ra sinema devletleştirildiği için çevri
len filimlerin kopyaları ister istemez 
saklanıyordu. Batıdaki asıl sinematek 
Hareketi 1935 yıllarına doğru başladı. 
Meselâ Birleşik Amerikada "Modern 
Sanatlar Müzesi"ne bağlı olarak ku
rulan sinematek 1935 yılında meydana 
getirilmiştir. İngilterenin sinemateği 
de aynı tarihte kurulmuştur. Dünyanın 
en büyük sinemateklerinden olan Fran
sız sinemateğinin kuruluşu 1936 yılı
na rastlamaktadır. Bu tarihlerden 
başlıyarak sinematekler hızla geliş
miş, 1938 de Fransanın teşebbüsüyle 
Pariste toplanan bir kongrede, bütün 
dünyadaki sinematekleri birleştiren 
"Uluslararası Film Arşivleri Federas
yonu" (FIAF) kurulmuştur. Bugün bu 

(AKİS: 460) 

uluslararası birliğe 50'den fazla ülke
deki sinematekler katılmış bulunmak
tadır. Bunların arasında İranın 120 
filmlik sinemateğinden, Fasın, U-
ruguayın 300'er filmlik sinemateğin
den tutunuz da Fransanın 30 bin fil
me, Amerikanın 3 milyon metrelik fil
me sahip sinemateklerine kadar irili 
ufaklı kuruluşlara raslanmaktadır. 

Bu sinematekler yalnız filmleri 
toplamak, saklamak, korumak ve gös
termekle kalmazlar, ayrıca sinemayla 
ilgili bütün yayınları, bütün belgeleri 
de toplamağa çalışırlar. Meselâ Çe-
koslavakya sinemateğinin 46 bin, 
Fransız sinemateğinin 5 bin ciltlik 
bir kitaplığı vardır. New York sine
mateğinde 500 biri, Fransız sinemate
ğinde 200 bin, Londra ve Prag sine
mateklerinde 120 biner film fotoğrafı 
bulunmaktadır. Bu sinematekler, sine
ma tarihini aydınlatmak için araştır
ma' bürodan da kurmuşlar ve bunları 
"Uluslararası Sinema Tarihi Araştır
maları Bürosu"nda birleştirmişlerdir. 

Mütevazı bir adım 
"Türk Sinematek Derneği" işte bu 

çetin yolda ilk mütevazı adımı a-
tan bir kuruluştur. Dernek bir yan
dan türk filmlerinden gerekli gör
düklerini, sağlıyabildiklerini toplaya
cak, bir yandan dünya sinemasının 
klasiklerinden kopyalar edinecek ve
ya bunların kopyalarının Türkiyede 
gösterilmesini sağlıyacaktır. Fransız 
sinemateği bu yolda elinden gelen 
yardımı esirgemiyecegini bildirmiş 
ve ilk parti olarak 15 sinema klâsiği
ni yurdumuzda gösterilmek üzere 
önümüzdeki ay göndereceğini açıkla
mıştır. Zaten sinematek tam olarak 
kurulup "Uluslararası Film Arşivleri 
Birli' 'ne girdiği takdirde, bu birliğe 
bağlı bütün sinemateklerden yararlan
mak mümkün olabilecektir. Ancak, 
yurdumuzda bugün yürürlükte olan 

mevzuat, bir sinemateğin rahatça ça
lışmasını büyük ölçüde engellemek
te, hattâ bazı durumlarda imkânsız-
laştırmaktadır. Bunların başında san
sür mevzuatı gelmektedir. Her ülkede 
sinematek, sinema derneği gibi kuru
luşlar, sansür mevzuatının dışında bı
rakılır. Oysa yurdumuzda çevrilen ve
ya dışarıdan getirtilen bütün filmleı 
bugünkü mevzuata göre hangi amaçla 
gösterilirse gösterilsin, mutlaka san
sürden geçmektedir. Bu durumda, bu
günkü mevzuat karşısında birçok si
nema klâsiğinin yurdumuzda seyre
dilmesi imkansızdır. Gümrük ve malî 
mevzuat da bir başka engeldir. 
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