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Cilt: XXXIV Yıl: 12 Sayı: 600 

SAHİBİ VE BAŞYAZARI : 
Metin Toker 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 

Nizamettin Durgun 

MÜESSESE MÜDÜRÜ 

Tacettin Tezer 

BU SAYIDA YAZI KURULU ; 

İÇ HABERLER KISMI: Kurtul 
Altuğ, Teoman Erel, Okay Göçer, 
Egemen Bostana (İstanbul) — 
DIŞ HABERLER KISMI: T. Ke-
mal — İKTİSAT: Mehmet Tuğ
rul — MAGAZİN KISMI: Jale 
Candan, Tuli Sezgin, Hüseyin 
Korkmazgil — SİNEMA: Nijat 
Özön. 

İstihbarat Tel: 10 73 82 

KAPAK KOMPOZİSYONU 

SAN Organizasyon 
Erkal Yavi 

KAPAK KLİŞESİ 
Hüner Klişe - İstanbul 

KAPAK BASKISI 

Rüzgârlı Matbaa 

FOTOĞRAF 

T.H.A. 
Erdoğan Çiftler 

KLİŞE 

Doğan Klişe 

ABONE ŞARTLARI 

(12 nüsha) 12.50 Lira 
(25 nüsha) 25.00 lira 

3 aylık 
6 aylık 

1 senelik (52 nüsha) 50.00 lira 
Geçmiş sayılar 250 kuruştur. 

İLAN ŞARTLARI 

Santimi 20 lira 
3 renkli arka kapak 3000 lira 

AKİS Basın Ahlâk Yasasına 
uymayı taahhüt etmiştir. 

DİZİLDİĞİ YER 

Rüzgârlı Matbaa 

AKİS HAFTALIK 

AKTÜALİTE 

RÜZGARLI SOK: No : 15 
ANKARA-TEL:11 89 92 
P.K. 582 

Kendi Aramızda 

Elinizde tuttuğunuz bu sayı, AKİS'in 600. sayısıdır. Elde olmayan 
bazı aksamalar hariç, bu dergi, türk kamuoyunun fikir ve kanıları

nı aksettirmek gibi kutsal bir görevi 600 haftadır yapmaktadır ve bun
dan böyle de yapacaktır. Öyle zamanlar olmuştur ki, AKİS'in savundu-
ğu fikirler, karşı fikirde olanlara garip, hattâ korkunç gelmiş ve elle
rinde yetki bulunan bu kimseler, kendi başlarına gelecekleri yazıyor, 
bildiriyor diye, AKİS'e. düşman olmuşlar ve onun mensuplarına eza ve 
cefa etmeyi zevk bilmişlerdir. Fakat AKİS, taşıdığı bayrağı bir an bi
le olsun elinden bırakmaksızın, bu memleketin insanlarına daha iyi, da
ha güvenli bir yaşama ortamı hazırlanması için her türlü acıya, baskı
ya göğüs germiştir. 

AKİS şimdi, bu acı günlerin burukluğunu, elinizde tuttuğunuz 
600. sayısı ile gidermiş bulunmaktadır. AKİS ailesi, çok şey borçlu 
olduğu okuyucuları için dopdolu bir sayı hazırlamıştır. Derginin 
ortasında bulacağınız 8 sayfalık "Varlıklı Milletler - Yoksul Milletler" 
seri yazımız, ilerde faydalı bir kitap olmak üzere tertiplenmiştir. 

Özden Toker, âşinâsı olduğunuz o tatlı üslûbu ile sizlere, bu sayı
dan itibaren Milyoner Gülbenkyanı anlatmağa başlamıştır. Özden To-
kerin "Gülbenkyan" yazısı sebebiyle Jale Candanın sayfalarını kısa bir 
süre için kaldırmış bulunuyoruz. Candan imzasını, Gülbenkyan yazı 
serisi bitinceye kadar YURTTA OLUP BİTENLER sayfalarımızda bu
lacaksınız. 

İlgiyle izlenen "İsmet Paşayla 10 yıl" adlı seri yazımızın cilt ka
pakları, tahminlerimizin de üstünde, başardı oldu. Cilt kapaklarınızı 
bu haftadan itibaren bayilerinizden istemeğe başlayabilirsiniz. İdare
hanemize bizzat başvuranlara ve önceden para yatırmış olanlara cilt 
kapakları hemen verilebilecektir. 

AKİS'in 600. sayısının sizler ve bizler için uğurlu, hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Saygılarımızla 

BASILDIĞI YER 

Hürriyet Matbaası 
Ankara 

BASILDIĞI TARİH 

15.12.1965 

Kurtul Altuğ 
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AKİS Cilt: XXXIV Sayı: 600 18 Aralık 1965 

YURTTA O L U P BİTENLER 

Millet 
Ucuz, fakat tehlikeli 
Demirel İktidarının Meclisten gü

ven oyu alınmasının üzerinden he
nüz birbuçuk ayın bile geçmemiş 
olduğu bu hafta içinde, memleketin 
çok "Düşünen Kafa"sımn içinden ge
çen, bu İktidarın bir başka iktidarı 
mahvetmiş olan heveslere kendisi
ni tehlikeli bir şekilde kaptırmış 
olduğudur. Köy İşleri Bakanı yapı
lan bir zatın -adıyla: Sabit Osman 
Avcının- Gaziantepte söylediği A.A. 
tarafından bildirilen ve A.P. organ
ları tarafından manşete çıkarılan 
sözüne göre "köyünde ev yapacak 
köylü vatandaşa 20 yıl vade ile 10 
bin lira kredi açılacaktır." 

Bu lâfa söylenecek tek şey, bu 
zatîn ya hesap bilmediği, ya sopa 
yemediğidir. Türkiyede 50 bin köy 
vardır. Bu köylerin her birinde sa
dece 10 vatandaşa vaad edilen kre
di verilse, 5 milyar lira tutar. 5 mil
yar lirayı kim, nereden bulup, 20 
yıllık vadeyle köylüye verecektir, 
lütfen söylenir mi? 

Ama şimdi, Başbakan Demirelin 
ortaya çıkıp "Dedikse hemen vere-
ceğiz demedik ya.." diye durumu 
pek kurnazca idare etmesi kimse
yi şaşırtmayacak, fakat herkesi pek 
güldürecektir. Köylü vatandaş bu 
haberi okuyunca, duyunca inanır. 
"Yaşasın!" da der. Der ve bekler. 
Bir şey gelmeyince A.P.'nin âkibeti 
D.P.'nin âkibeti olur. 

Devlet ciddiyetiyle uzaktan veya 
yakından en ufak ilgisi bulunmayan 
İstanbul Köprüsü, her vatandaşa 10 
bin lira, Türkiyede hiç fıkara bırak
mayacağız palavraları, Turalın Mek
tubu Hadisesindeki çarıklı erkânı
harp oyunları birbuçuk ayını dol
durmamış Demirel İktidarını dam
galayan tek karakteristik vasıflar 
değildir. Klâsik partizanlık olan bir 
davranış, ortalığı fena halde karış-
tırmak istidadındadır. A.P. ve bil
hassa Demirel çevrelerinden sıhhat
li haber alan Hürriyet Gazetesinin 

Sabit Osman Avcı - Faruk Sükan. 
"Atma Recep, din kardeşiyiz!" 

Ankara Temsilcisinin açıkladığına 
göre A.P. Genel İdare Kurulu bir 
kara liste hazırlamıştır ve bunu Hü
kümete dayamıştır. Parti Genel Mer-
kezinin kara listesinde istenmeyen 
valiler ile genel müdürlerin isimleri 
vardır. Şimdi Hükümet, önce İttihat 
ve Terakkinin, sonra D.P.'nin başı
nı yiyen "Merkez-i Umumiye" sis
temine dönmektedir. Genel Merkez
de, Teşkilâtın arzusuna göre liste
ler hazırlanacak, buna nazaran ön
ce genel müdürler, valiler, sonra 
başka müesseselerin başında bulu
nanlar dama taşma çevrilecekler! 

İcranın yetkileriyle partinin ar
zularım karıştırmak ve birinciyi i-
kincinin emrine koymak Teşkilâtı 
memnun etse ve seçim kazanmaya 
yardım da etse 1965 Türkiyesinde 
çıkar yol değildir. Zira, bir defa, 
partili olmayan, dolayısıyla "parti
nin yüksek menfaatleri''yle değil, 

"memleketin yüksek menfaatleri"yle 
alâkalı bulunması gereken bir Cum-
hurbaşkanı vardır ve bu Cumhur
başkanı imzasını basmadan hiç bir 
tayin gerçekleşemez, ikincisi, D.P. 
devri sonrasının Anayasası keyfî ta
sarruflara karşı kaza organlarına 
müracaat haklanın kapılarını ala
bildiğine açık tutmuştur. 

Bugünün İçişleri Bakanı Sükan, 
A.P. Teşkilâtını idare etmiş olan 
Sükan olmaktan çıkmazsa partizan 
bir idare kendisine Namık Gediğin 
şöhretini ve sonunu hiç şüphe yok 
çabuk hazırlayacaktır. Bütün parti
zanlıkların "partizanlık yapılıyor
du" mucip sebebine dayandırıldığı, 
bunca tecrübeden sonra bu memle
kette hemen hiç kimsenin meçhulü 
değildir. 

Belki bunu sadece kendisinin 
bildiğini, bir Faruk Sükan sanmak
tadır. 

18 Aralık 1965 
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HAFTANIN İÇİNDEN 

C. H. P. ' nin asıl ihtiyacı: Kendinin tarifi! 
Önce Parti Meclisinde başlayan, sonra Meclis Gru-

punda devam eden görüşme ve tartışmalarla 
CHP. memleketin siyaset hayatındaki yerini tâyin 
etmeye çalışıyor. Bu hafta Meclis Grupunda bitecek 
ve İl Başkanları toplantısına intikal edecek konuşma
ların sonunda eski büyük partinin nasıl bir görüşe 
sahip olduğu kesinlikle belli olacaktır. 

1965 seçimleri gibi bir seçimden sonra böyle bir, 
açık vaziyet alınmasına elbette ki lüzum vardı. C.H.P. 
nin ne olup ne olmadığının bilinmesi, sadece bu par
ti mensupları için değil, memleket balonundan lü
zumludur. Memleket kaderinde, iktidarda veya mu
halefette, CHP.'nin âdeta eş bir tesire sahip bulun
duğu hiç kimsenin meçhulü değildir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan anlaşılan, 
CHP.'nin ortanın solunda bir parti olduğu hususu-
nun kesinlikle tescil edilmiş bulunduğudur. Parti 
içinden bu tutuma karşı ciddi hiç bir itiraz sesi yük-
selmemiştir. Zaten, aslına bakılırsa bu, fiili bir duru
mun adlandırılmış olmasından başka bir şey değil
dir. C.H.P. tâ kuruluşu günlerinden itibaren, ancak 
ortanın solunda diye ifade edilebilecek bir yerde, re
formcu bir siyasi teşekkül olarak görev yapmıştır. 
Bu çeşit her siyasî teşekkülün karşısına çıkması mu-
kadder olan ve reaksiyonu temsil eden muhafazakâr, 
ortanın sağındaki partiler ise Serbest Fırka olmuş
tur, Demokrat Parti olmuştur, Adalet Partisidir. Bun
lar, CHP.nin reformculuğuna karşı statükocu parti
lerdir. 

Türkiyede 1965 seçimlerine kadar bu durumun, 
C H P . için bir tehlike arzettiği söylenemez. C.H.P. 
bu karakteriyle, iyi günlerde ve kötü günlerde, mil
letten hep yüzde 35 ile 40 arasında oy almış, sağlam 
temelini muhafaza etmiştir. 1965 seçimlerinde orta
ya yeni bir unsur çıkmıştır: sol uçta bir T.İP. Sol 
uçta bir partinin ortanın solundaki bir parti üzerin
de, Türkiye gibi bir memlekette, iki tesiri olduğunu 
bu seçimler göstermiştir. Sol uçta parti bulunmadı
ğı için ortanın solunda yer almış olan sosyalistler ve 
onlardan da ötedekiler kendi teşekküllerine gitmiş-
lerdir. Bunlar, görüşlerini marksist temel üzerine 
oturtmuş kimselerdir. 

Burada bir noktayı açıklamak lâzımdır. Sosya
lizm ile komünizm arasında dağlar vardır, ama bun
ların ikisi de dünya görüşlerinin temelinde marksiz-
mi bulundurmaktadırlar. Marksizm bir felsefedir. İs
veç sosyalisti de marksisttir, ingiliz sosyalisti de 
marksisttir, norveçli sosyalist de marksisttir. Bu 
marksistlerin Kremlindeki marksistlerle bir ilgisi 
yoktur. Tabii bizde, bu nisbeten ince farkı yapacak 
kimse çok değildir. "Ortanın solundayım" diyenin 
"Vay, komünist!" diye suçlandırıldığı bir toplumda 
sosyalistin marksistliği ile komünistin marksistliği 
kıl payı sayılsa yeridir. Ama ciddi düşünce platfor
munda bu ayrılıkları yapmadan bir neticeye varıla-

Metin TOKER 

maz. 
CH.P. marksizmle ilgisi bulunmayan bîr siyasî 

teşekküldür. Onun ortanın solundaki yeri, devrimci
liği, reformculoğu ve kendine has devletçiliğinin so
nucudur. Bu itibarla, CHP.'yi sosyalist bir parti ola
rak görmek isteyenler, bunu göremedikleri için kız-
mamalı, C.HP.'yi sosyalist bir parti olmaya da zor
lamamalıdırlar. CHP.'nin 1965 seçimlerine hangi 
programla çıktığı ortadadır. Bu program AP.'nin 
programından ne kadar farklıysa T.İ.P'in progra
mından da o derece değişiktir. Bîr defa, CHP., hem 
AP.'den, hem T.İ.P'den temel felsefe itibariyle ayrı
dır. Şimdi eski partinin içinde cereyan eden tartış-
malar bittiğinde CH.P.'nin bu temel felsefesi kesin
likle çizilebilirse görülecektir ki ortanın solu Mosko
va yolu değildir ama, ortanın solunda olmanın yük
lediği bir takım vecibeler de vardır. 

Partiiçi iki azınlık C.HP.'yi kendi tarafına çek-
menin hevesi içinde görünmektedir. Bir azınlık 
C.HP.'yi bir başka A.P. yapmak istemektedir. Bu, 
CHP.'nin ve bütün prensiplerinin iflâsı olur. Başka 
bir azınlık ise sosyalizmin peşindedir. Bu da, C.H.P-
nin kendi kendini inkârı mânasını taşıyacaktır. 
C.HP.'yi T.İ.P'in veya marksizmin paralelinde göster
meye çalışmak kaba bir demagojiden başka sey de
ğildir. Bugün C H P . özel teşebbüsün elinde olan hiç 
bir sahayı devletleştirmek niyeti taşımamaktadır. 
Halbuki T.İP. en azından ve bir başlangıç olarak ban-
kaları ve sigorta şirketlerini devletleştirmeyi, dokt
rininin basit icabı saymaktadır. Bugün C.H.P. Ameri
kanın müttefiki ve Rusyanın dostu olmayı dış politi
kasının esası bilmektedir. Yok, Amerika emperyalist-
miş de, yok kapitalizm memleketleri sömürüyormuş 
da, yok, biz amerikan kapitalizminin emperyalizmine 
karşı olmalıymışız da.. Bunlar CHP.'nin değil, T.İ.P' 
in görüşüdür. T.İP.'e bakılırsa, Marilyn Monroe'nun 
intiharı bile korkunç kapitalist sistemin bir hazin 
sonucudur! Herkes bilmektedir ki T.İ.P'in düşman 
olduğu şey amerikan kapitalizmi değil, kapitalizmin 
kendisi, yabancı sermaye değil, sermayenin kendisi
dir. CHP. ile T.İ.P. arasındaki bu farkın 1965 seçim
lerinde gürültüye gitmiş olması T.İP.'in yarattığı 
endişenin CH.P.'ye bulaşması neticesini vermiştir. 

Ama CHP., öteki rakibi AP.'nin de aksine, bir 
amerikan peykliğinde millet için şeref, menfaat gör
memektedir, Amerika karşısında da, Rusya karşısın
da da dikbaşlıdır ve özel sektörün elindeki hiç bir 
sahayı devletleştirmek niyetinde değilse de bütün 
yeni temel endüstrinin milli vasıf taşımasından baş
ka şekili kesinlikle kabul etmemek kararındadır. 

C H P . içindeki tartışmalardan anlaşılan, böyle 

bir CHP.'nin tarifinin yapılmakta olduğudur. Ata-
türkün C.H.P.'si de budur. Buna, şimdi, demokratik 
hayatın icabı olan bütün fikirlere tolerans da eklene-
cektir ve açıklık C.H.P.'ye çok şey kazandıracaktır. 
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YURTTA OLUP BİTENLER AKİS 

Hükümet 
Paravana politikası 
"Başbakanlık muhabirleri, haftanın 

başında Pazartesi öğleden sonra 
Demirelin izini kaybettiler. Bir an 
için heyecanlandılar: Yoksa gene, 
genel müdür ve vali tâyinleri ile il
gili, gizli bir toplantı mı vardı? Oy
sa Başbakan, o sırada, Mecliste top
lanmış olan AP Grup Yönetim Ku
ruluna başkanlık ediyordu. 

Öğle saatlerinde başlıyan ve ge
ce saat 19.30'a kadar devam eden 
bu toplantıda, tahminler hilâfına, 
Genel Müdürler meselesi görüşül
medi. Fakat Başbakan yine de te
dirgin görünüyor, meselenin kendi
si için fazlaca önemli olduğunu is
pat için o sonsuz hitabet imkânları
nı kullanıyordu. Demirelin, AP 
Grupu yöneticilerine bu toplantıda 
söylediği özetle şuydu: • 

"— Beyler, Meclise en ufak bir 
akçalı teklif getirilmemeli, getirilse 
de kabul edilmemelidir. Bir tek ak
çalı teklif bir kabul edilirse, bütçe
yi yürütme imkânımız kalmaz. Kri
tik bir bütçe uygulamak zorunda
yız." 

Bir süredenberi, memleketin 
mukadderatı birkaç tâyine bağlı i-
miş, bu tâyinler yapılırsa bütün iş
ler halledilecekmiş gibi bir hava ya
ratan AP Hükümeti için, Başbaka
nın ağzından söylenen bu sözler bir 
nevi itiraf ve "sadede gelme" anla
mı taşımaktadır. Gerçi, kısa bir sü
re önce Grupun karşısına geçip, 
"Beyler, para bulmak kolay" demiş 
olan bir adam için bu sözlerin tam 
aksini söylemek kolay değildir. Hat
tâ, insan bir Demirel olsa bile... 
Bu yüzdendir ki Demirel, Grup Yö
netim Kurulunda Hükümetin para
sızlığını itiraf ederken oldukça sı
kılmış ve suratı pembeleşmiştir. Ne 
var ki, durmayan ve insafsızca iler
leyen zaman, Başbakanlık koltuğu
na âlâyıvâlâ ile oturduktan sonra 
gösterinin her türlüsünü mubah 
sayan Demirelin, acı gerçekleri göz
lerden uzaklaştırmasına fırsat ver
memiştir. Dış yardım konusunda 
umduğunu bulamayan, rekor dere
cede açık bir Bütçe getiren ve ye
ni vergi ihdası ile tüketim malları
na zam koyma veya enflâsyon ih
timalleri arasında sıkışan Demirel, 
artık kara haberi yavaş yavaş açık
lamak ve partisi ile halkoyunu bu
na alıştırmak zorundadır. Yalanda 

Mehmet Turgut 
Karagöze kitakse 

Bütçe görüşmeleri başlıyacağı için, 
meseleye ucundan da olsa girmek 
zorunda kalan Demirel, bugüne ka
dar, alevli -veya kasten alevlendi
rilen- iki meselenin gazete manşet
lerini devamlı surette işgal etme
siyle işi idare edebilmiştir. Demire
lin zayıf yanını arka plâna atan bu 
iki meseleden biri Kıbrıs, diğeri ise 
Vali ve Genel Müdür tâyinleridir. 
Alevlendirilen mesele 
Ağızlarda çok gevelendiği için bık

kınlık vermeğe başlayan Genel 
Müdür ve Vali tâyinleri meselesi-

Kulağa Küpe 

Göbek dansı 
İnsan şu Süleyman Demirele, 

vallahi, hiç bir şeyden do
layı acımasa aptal dostları 
dolayısıyla pek yanıyor. 

İşte gene, Ustada adanmış 
gazetelerden birinde bir baş
lık: "Dansöz Necla Ateş 8 bi
ne göbek atacak". 

...ve, ait başlık: "Demirel 
saatte 5 lira alırken Necla At
teşe saatte 8 bin veriliyor!" 

nin son safhası, geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü başladı. Demirel, 
Bilgehan, Sükan, İbrahim Tekin, 
Mehmet Turgut ve Ali Naili Erdem 
o gün öğleden sonra Hariciye Köş
künde bir araya geldiler. -Neden 
Hariciye Köşkü? Evleri yok mu? 
Görmemişlik, işte! Ve, büyüklük 
merakı...- Görünüşte bu, bir "gizli 
toplantı"ydı. Ancak, gazetecilerin 
bu önemli olayı atlamalarına da gö
nüller razı olmamış ve toplantı mü
nasip şekilde kulaklara fısıldanmış-
tı. Böylece gazeteciler, "gizli toplan-
tı"mn sona ermesini, Hariciye Köş
künün önünde sohbet ederek bekle
mek imkânım buldular. Toplantı
dan sonra Devlet Bakam Cihat Bil
gehan: 

"— Önemli bir toplantıydı. Fa
kat hiç bir şey açıklamaya mezun 
değilim" diyerek, konu üzerindeki 
ilgiyi arttırdı. 

Bu arada bazı kaynaklar da boş 
durmuyorlar ve toplantı hakkında 
son derece ilgi çekici haberler yayı
yorlardı. Aslında toplantı, genel mü
dürlerin tâyininde Demirel ile Meh
met Turgut arasında çıkan bir ihti
lâfı halletmek için düzenlenmişti. 
Bu haberlere göre, bâzı genel mü
dürleri azletmeyi kafasına koymuş 
olan Mehmet Turgut, buna yanaş
mayan Demirele küsmüştü. Turgu-
tun, yakınlarına "Beni Süleyman 
bey harcadı. Ben gölge Bakan ola
rak çalışamam. Bu genel müdürler 
değişmedikçe verimli olamam" de
diği söylenmekteydi. Rivayete göre 
Turgut bu meseleye o kadar üzül
müştü ki, birkaç defa sinir krizi ge
çirmiş ve istirahat bahanesiyle başı
nı alıp Bursaya gitmeye kalkmıştı. 
Turgutun kanaati, Demirelin tâviz 
politikası izlediği, bir iktidarın hak
kı olan tasarruflara cesurca girişe-
mediği İdi. Hariciye Köşkünde bu 
ihtilâfı halletmek için düzenlenen 
toplantıya da Turgut ancak Ali Na
ili Erdemin ricası üzerine katılmış
tı. 

Toplantıda gerçekten bu mese
leler görüşüldü. Ama hava hiç de dı
şarıya sızdırılan haberlere uymu
yordu. Bir kere, Demirel de dahil 
olmak üzere, altı kişiden hiçbiri, 
partizanlıktan başka anlam taşıma
yan bu tâyinlere karşı değildi. El
bette devlet kademelerinde CHP'li 
olarak bilinen kimseler temizlene
cek ve yerlerine iktidarın adamları 
getirilecekti. Fikirler sadece taktik 
meselesinde ayrılıyordu. Demirel 

6 18 Aralık 1965 

pe
cy

a



Yalan! Ama, kim söylüyor? 
Başbakan Süleyman Demirel şu anda vahim bir şüp

henin altında bulunuyor. Bu bir isnat, bir itham 
değildir. Hadiselere tamamile objektif bakılınca ta
bii olarak doğan bir şüphedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanı Millî Savunma Ba
kanına bir mektup yazmıştır, bu mektubu Millî Sa
vunma Bakanı Başbakana duyurmuştur. Mektup, 
Demirelin şu anda en gayretli olan bir gazetecisi tara
fından, Demirelin A.P. içindeki başlıca rakibi Saa
dettin Bilgiçi hedef tutarak basına aktarılmıştır.' Ce
mal Turalın mektubundan tırnak içinde alınan tek 
kısım ise şudur: 

"Bu fiiller siyasî suç değildir. Devletin silâhı ile 
harekete geçilmiş, kumandanlarla- devlet idaresine 
silâh ile müdahale edilmiştir" 

İlk cümleyle Kara Kuvvetleri Komutanına söyle
tilmek istenilen husus, siyasî suçların atfedilebilece
ğidir. İkinci cümlenin, 27 Mayıs düşmanlarının elinde 
nasıl kullanılabileceğini tahmin etmek için kâhin ol
maya lüzum yoktur. 

Bu mektubu, Demirelin şu andaki en gayretli 
gazetecisine kim vermiştir? Sorunun cevabı kesin 
olarak açıklanmadıkça ve suçlunun adı bildirilmedik-
çe bir şüphe, derece derece, Demirelin, Topaloğlunun 
ve Turalın üzerinde kalacaktır.- Hiç bir mantık mek
tubun, Demirelin gazetecisine Tural tarafından veril
diğini kolay kabul edemeyeceğine göre Hükümetin 
iki mensubunu bu durumdan Başbakanın "Yalan! 
Büyük yalan!" gibi yuvarlak lâfları kurtaramaz. Dev
letin Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde, hem de en yük
sek seviyede cereyan etmiş, demek ki askerî bir sır 
mahiyetindeki bu hadesinin nasıl sızdığının kesin 
olarak tesbiti memleketin güvenliğiyle ilgili bir gö
revdir. Eğer şimdi, her şey bu kadar ucuz sızıyorsa 
ve bundan sonra hep böyle sızacaksa, bu, son. dere
ce tehlikeli bir durumdur. 

Demirelin üzerindeki şüphenin bir başka sebebi, 
hadiseyi son derece hafife alması, bunu "Hükümet
teki günlük 4-5 milyon yazışmadan biri" saymasıdır. 

Belki bu az ciddi teşhis, Başbakanın, mektuptan ka
sıtsız, lâf arasında, kendi gazetecisine bahsetmesi 
neticesini vermiştir. Belki tefsir, Demirelin bu gaze
tecisine aittir. Gazeteci elbette, duyduğu ve haber 
saydığı ipucunu takip edecektir. Hadisede, kabahatli 
bir tek kimse yoksa, o, bu gazetecidir. Zira onun 
yaptığı, -Demirelin kullandığı tâbirle- "batılı jurna-
llzm"dir. O takdirde kasıtsız hata, bu yazışmanın ö-
nemini kavramamış olan Demirele aittir. Nitekim 
haberi yayan gazete de bunu "4-5 milyon yazışmadan 
biri" addetmemiştir ki büyük manşetini bir baştan 
ötekine bu mektuba ayırmıştır. 

Fakat bu masum teşhis hatasının açıklanması 
lâzımdır. O takdirde, Başbakan için, nihayet "Yeni
dir. İlerde daha doğru teşhisleri olacaktır" denilir ve 
mesele biter. 

Böyle bir durum yoktur. Aksine, aydınlatılması 
gereken hususlar vardır. Bir defa, mektup Kara 
Kuvvetlerinin numaralı, Komutam tarafından im-
zalanmış bir yazısı mıdır, yoksa Cemal Turalın Millî 
Savunma Bakanına, bir yurt konusunda kendi görü-
şünü bildiren özel mektubu mudur? 

İkincisi, bu mektubun metni nedir? Şimdiye ka
dar bütün tefsirler, Demirelin gazetecisinin açıkla
mayı münasip gördüğü bir kısmı üzerinde yapılmak
tadır. Bununla, Saadettin Bilgiç kadar, bir çok kim
senin işine gelmediği bilinen Cemal Tural gibi bir 
komutanın yıpratılması istenildiği tahmini bizzat 
Cumhurbaşkanı tarafından ortaya atılmıştır. 

Mektubun mahiyetinin ve metninin bilinmesi 
meselenin aydınlatılmasının ilk adımıdır. Bu, yazış
manın kimlerin elinden geçtiğini de ortaya koyacak
tır. Hadisenin önemine, Başbakan Demirel bari bu 
sefer hatalı teşhis koymamalı ve işin "Tahkikat ya
pıyoruz. Sonucu aldığımız zaman eğer açıklanabile
cek bir husus olursa söyleriz" demekle geçiştirilebi
leceğini sanıyorsa bu hayalinden hemen uyanmalıdır. 

Zira, hadisenin temelinde nenin yattığı farkedil-
miş bulunmaktadır. 

ve arkadaşları -bilhassa Bilgehan-
bu tâyinlerin, Mehmet Turgutun is
tediği gibi, paldır küldür yapılamı-
y a c a ğ ı n ı söylüyor, tereyağından kıl 
çeker gibi ustaca ve tepki yaratmı-
yacak şekilde yapılmasını istiyor
lardı. 

Böylece tartışmalar, tâyin ve a-
zillerin "kademeli mi, yoksa toptan 
mı" yapılması noktasına gelip da
yandı. Demirel, bu çeşit geniş çap
ta bir işe topyekün girişilmesini 
kendi deyimiyle- "apolitik" bulu
yordu. Neticede Turguda, istekleri
nin kısa sürede gerçekleşeceği hu
susunda teminat verildi ve toplantı 
sona erdi. Bu arada değiştirilecek 
vali ve genel müdürlerin isimleri ü-
zerinde de görüşme yapıldı. 
Turgutun rolü nedir? 
Demirel ile Turgut arasında fikir 

ayrılığı olduğu yolundaki haber
ler, aslında gerçeği tam olarak ak

settirmemektedir. Zira Demirel ile 
Turgut arasındaki ayrılık, şahsiyet 
ve üslup yönündendir. Yoksa De-
mirelin, Turgutun isteklerini gönül
den paylaşmadığı söylenemez. Meh
met Turgut ile Demirel arasındaki 
fark, son günlerde, Karagöz ile Ha
civat arasındaki ayrılığa benzetil
mektedir. Tabii bu benzetmede, pa
tavatsız Karagözü temsil eden Meh
met Turguttur. Turgut, bu şahsiye-
ti -ve biraz da safiyeti- ile Demirele 
mükemmel bir paratoner olmakta
dır. Bu, seçimden önceki Petrol tar
tışmalarında da böyle olmuştur. AP 
nin Petrol konusunda söylemeğe 
mecbur olduğu sivri lafları ve bü
yük sorumluluk taşıyan davranışla
rı, Mehmet Turgut, kültürsüzlükten 
ve patavatsızlıktan ileri gelen cesa
retiyle yüklenivermiştir. Demirel i-
se, sanki Turgut ve onunla aynı fi
kirde olanlar tarafından tazyik edi

liyormuş pozuna bürünmüş ve yu
varlak lâflar ederek bu konuda ilk 
hedef olmaktan kurtulmuştur. Hat
tâ Demirel, Turgutun, kendini sa
vunmak için seçim konuşması ola
rak radyo için doldurduğu bandı 
yayınlatmıyarak arkadaşını yalnız 
bırakmaktan dahi çekinmemiştir. 

Bu tutum şimdi de Genel Mü
dürler meselesinde ortaya çıkmak
tadır. Yine görünüşte, tâyinler için 
tazyik eden AP teşkilâtı ve Mehmet 
Turgut, tazyik edilen ise "Günahsız 
Demirel"dir!.. 

AP İktidarı için bundan sonraki 
en güç ve tehlikeli operasyon, zinde 
kuvvetler tarafından tutulan To-
paloğlu. Onat ve Yalabık gibi başa
rılı Genel Müdürleri değiştirebil
mektir. Enerji Bakanlığına tâyin e-
dilmediği için daha da hissi ve fevri 
duruma itilmiş bulunan Mehmet 
Turgut ise durmadan bu hedefe sal-
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dırarak, sorumluluğu -bilerek veya 
bilmeyerek- sırtına almakta ve işi 
kolaylaştırmaktadır. Bu tâyinler 
yapılırsa, konulan ad "Turgutun 
ısrarı üzerine mecbur kaldık" ola
caktır. 

Nitekim, Mehmet Turgut aynı 
havada devam etmektedir. Geçtiği
miz hafta, Bilgiçci AP taraftarı 
bir gazetede TPAO, Petrol Ofis ve 
Etibank Genel Müdürlerinin iyi iş-
ler yaptıklarına dair bir yazı yayın
landığında ilk tepki, Sanayi Bakanı 
Turguttan gelmiştir. Derhal bu ga
zetenin Ankara bürosuna telefon e-
den Turgut, sinirden titreyen bir 
sesle şöyle demiştir: 

"— Yaz kardeşim, sana demeç 
veriyorum: Bu Genel Müdürler hak 
kında yazdıklarınızı ispat edebilir
seniz, ben haysiyetsiz bir adamım!" 

Bu, Turgutun, gazetelere göre 
haysiyetini ortaya koyduğu bininci 
iştir ve her seferinde Turgutun hay
siyetinin ırzına geçilmiştir. 
Tuhaf bir kabine 
Bu arada bir nokta gürültüye git-

mektedir. Üzerinde fırtına ko
parılan üç Genel Müdür -Topaloğlu. 
Onat ve Yalabık- Sanayi Bakanlığı
na değil, İbrahim Derinerin uhde
sindeki Enerji Bakanlığına bağlıdır. 
Fakat, bu husustaki en hayatî top
lantılara bile Deriner dahil edilme-
mektedir. Nitekim geçen Perşembe 
Hariciye Köşkünde yapılan toplan
tıya da Deriner çağrılmamıştır. De
riner, kendisinin bulunmadığı bir 
toplantıda kendisini ilgilendiren iş
lerin- nasıl görüşüldüğüne dair bir 
soruya mütereddit bir tonla şu ce
vabı- vermiştir: 

"— Valla, nasıl oluyor bilmem! 
Esas, benim Vekâletimi ilgilendi
ren konularda karar alınacağı za
man benim de bulunmamdır." 

Bu konuları gazetecilerin bile 
kendisinden daha iyi bildiğini espri 
yollu ifade eden Deriner, bu konuy-
la ilgili bir soruya daha da ilginç 
cevap vermiştir: 

"— Beyfendi, sizin haberiniz ol
madan, sizin Bakanlığınıza bağlı 
genel müdürler hakkında bir karar 
alınır ve size emrivaki vapılırsa, tu
tumunuz ne olacaktır?" 

"— Onu istikbal gösterecektir!" 
Bu cevâbın altında bir "istifa" 

ihtimali de yatmakla beraber, Deri
nen tanıyanlar, onun kuvvetli rüz
gârın önünde eğileceğini söylemek
tedirler. 

Süleyman Demirel Kabinesinin 

İbrahim Deriner 
"Eshab-ı Kehf''ten 

yegâne garip tarafı, Enerji Bakan
lığı ile ilgili işler değildir. Kabine
nin yönetim şekli de alışılmamış ö-
zellikler göstermektedir. Demirel 
Hükümeti tam kadroyla nadiren 
toplanmaktadır. Bu satırlar yazıldı
ğı sırada yapılan Bakanlar Kurulu 
toplantısı ile bir önceki toplantı a-
rasında geçen süre on günden fazla
dır! İşler daha ziyade "İç Kabine" 
diye adlandırılan gayriresmi heyet
ler tarafından yürütülmektedir.İç 
Kabine de ikiye ayrılmaktadır: "Üç
ler" ve "Altılar". 

Son zamanlarda bazı AP'liler 
şöyle espriler yapmaktadırlar: "O 
artık bize yüz vermez. Çünkü Üçle
re karıştı". "Üçler" diye adlandırı
lan, en mahrem işleri görüşen, en 
kritik taktikleri tespit eden heyet, 
Demirel, Faruk Sükan ve Cihat Bil-
gehandan meydana gelmektedir. 
Başbakanın etrafındaki ikinci mah
remiyet halkasını meydana getiren 
"Altılar" ise şu zevattan müteşek
kildir: Demirel, Bilgehan, Sükan, 
Ali Naili Erdem, İbrahim Tekin ve 
Mehmet Turgut.. "Altılar" son za-
manlarda Hariciye Köşkünde top
lanmaktadırlar. Çok ziyaretçi kabul 
ettiği için tenkit edildiğinde, "Mille 
te kapım açık, diye söz vermiştim" 

şeklinde cevap veren Demirel, Hâ
riciye Köşkü toplantılarını ziyaret
çilerden kaçmak için icat etmiştir. 
"Üçler" ise her an, her yerde -Baş
bakanlıkta, Demirelin evinde, Demi-
relin otomobilinde ve Mecliste top
lantı yapabilmektedir. Bu heyet sey-
yar heyettir. "Altılar"ın da dışında 
kalan diğer Bakanlar ise icra sekre-
terleri durumundadırlar ve sadece 
direktifleri yerine getirmektedirler. 
Çok zaman Başbakanın direktifleri 
bu Bakanlara Bilgehan ve Sükan 
tarafından -yani ikinci elden- ulaştı
rılmaktadır. Demirel işleri merkezi
yetçi bir şekilde yürütmeyi sevmek
te ve hattâ İç Kabine toplantıların
da dahi nihaî kararların kendi iste
diği gibi olmasında titizlik göster
mektedir. Bu çalışma ve teşkilât
lanma şekli, kendini beğenmiş De
mirelin niçin zayıf bir kadrodan hü
kümet kurduğunu yeteri kadar izah 
etmektedir. 

Gidişat 
"Demirel ve arkadaşları belirli he

deflere doğru belirli taktiklerle 
yürümektedirler. Dikkat edilen nok
ta, zaafların örtbas edilmesi' ve bu
na karşılık, AP teşkilâtının "icraat ' 
saydığı işlerin ön plâna çıkarılması, 
fakat tehlikelerin de bertaraf edil
mesidir. Taktikler çok zaman - Tu-
ral Mektubunda olduğu gibi» iki ve
ya üç hedeflidir. Herhangi bir te
şebbüsün büyük tepki uyandıracağı 
hissedilirse, önce, AP'liler arasında 
"tezgâhlama" diye adlandırılan bir 
safhadan geçilmektedir. Teşebbüs. 
meselâ bir genel müdürün azli ise, 
önce o genel müdürün yıpratılması 
için bir kampanya açılmaktadır 
TPAO Genel Müdürü Topaloğlu ve 
TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak 
için AP'li basının yaptığı neşriyat 
bunun müşahhas örneğidir. Bu saf
hada, basına çeşitli haberler sızdı
rılmakta, müphem beyanatlar veri
lerek, dumanlatın dağılması önlen
mekte, kesin bir angajmana girme
meye dikkat edilmektedir. Demirel 
için en önemlisi, "angajmana gir
meme" hususudur. Genel Müdür ve 
Vali tâyinlerinin "kademeli" olarak 
vapılmasının anlamı bu taktiklerin 
işletilmesidir. Bir habere göre, bu ' 
satırlar yazılırken toplanmış olan 
Bakanlar Kurulunda sayılan 30'a 
varan genel müdür ve vali hakkın-
da nihaî karar alınacaktır.İktida-
ra yakın ve yüksek tirajlı bir gaze
teye sızdırılan, Genel İdare Kurulu
nun 16 genel müdür ve 17 valinin 
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Ele verir 
talkını 

Önce vekillerini göndermeğe 
başladı. Arkasından kızını 

ve damadını yolladı. Sonra on
ları davet etti. Nihayet kendi
sine Kırım'da bir köşk ayırttı. 
Bir Türk - Rus kültür anlaş
ması imzalanmasına büyük 
çaba gösterdi. Şimdi, haftalar
dır küçük oğlu Erdal İnönü 
Rusya'da... 

Nedir Rusya'ya karşı böy
lesine bağlılık vs İlgi? Orta' 
nın solunu mutlaka Rusya'
dan mı talim etmek lâzım? 
İktidar gitti, fakat hâlâ doya
madılar. Rusya ile haşır neşir 
olmak için hiçbir fırsatı ka-
çırmıyorlar. 
(Son Havadis, 11 Aralık 1965) 

ANKARA — Rus hüküme
tinin davetlisi olan spor heye
timiz, spor işlerini tenvir e-
den Devlet Bakanı Kâmil O-
cak'ın başkanlığında dün Mos
kova'ya gitmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Mü
dürü Nuri Gücüyener, Tesis
ler Dairesinden Orhan Bilgin'-
in de bulunduğu heyet Mosko
va ve diğer şehirlerinde 10 
gün tetkiklerde bulunacaklar 
ve bazı tesislerin plânlarını 
getireceklerdir. 
(Son Havadis, 12 Aralık 1965) 

değiştirilmesi için baskı yaptığı yo
lundaki haber, bu husustaki tezgâh 
lamanın işareti sayılmaktadır. Bu 
haberi yayanlar, Mehmet Turgutun 
son günlerdeki neşeli haline işaret 
etmektedirler. Gerçekten, Hariciye 
Köşkünde yapılan toplantıdan son
ra Mehmet Turgutun yüzü gülmeğe 
başlamış, bazı genel müdürlerin ya
tırımları eksik gerçekleştirerek ba
şarısızlığa uğradıkları yolunda de
meçler vermeye koyulmuştur. Tur
gut, "İstifa edecek misiniz?" soru
suna da: 

"— Gülerim!' 
miştir. 

diye cevap ver-

leyeceği sanılmaktadır. Affı, Tâyin
leri ve Kıbrıs Meselesini mail ko-
nulardaki ayıbını gizlemek için kul
lanan Demirelin bu konularda Büt
çe sonuna kadar gecikmesi bir sürp
riz olmıyacaktır. Çünkü Demirelin 
kafasındaki en büyük problem, yıp
ranmadan Bütçeyi geçirebilmektir. 
Kudreti Meclisteki bazı tartışma
larda belli olan kadrosuyla Demirel 

-Hükümeti, Muhalefetin sorularına 
-bu sorular herhalde, Demirelin 
kendi kendine sordukları gibi, sade 
suya tirit cinsinden olmıyacaktır-
nasıl cevap verebilecektir? Bu, me
rakla beklenen bir husustur. 

Yalnız, Demirelin önünde bir 
problem daha vardır: Artık bazı 
mensupları dayanamıyarak kişne
meğe başlıyan Teşkilâtın -Genel 
Merkezde Mevlüt adında bir AP'li, 
Demirelin suratına karşı kişnemiş-
tir- kabaran arzularını tatmin et-
mek... Bu yüzden, 18 Aralıkta top
lanacak olan AP Temsilciler Mecli
sine Demirelin, dağarcığında cazip 
ve lâtif birkaç icraat örneğiyle çık
ması gerekmektedir. Emniyet Ge
nel Müdürünün değiştirilmiş olma
sı, Demirelin elinde. Teşkilâta suna
cağı bir başarıdır. Ama buna bir-iki 
tane daha eklemek gereklidir. 

Bütün bunlar, artık tamamen 
beliren bir icraat, bir şahsiyet ve 
bir devlet idaresi üslûbunu meyda
na getirmektedir. 

C. H. P. 
Sağduyunun zaferi 
Haftanın başında Pazartesi günü, 

CHP'nin bir yetkilisi, Genel Mer
kezin üzün koridora açılan odala
rından birinde, partililere şöyle de
di: 

"— Bu bir krizdi. Biliyorduk ki, 
seçimlerden sonra beliren endişe 
bulutları,' meseleler bütün açıklığıy
la ortaya konulduğunda dağılmağa 
başlayacaktır. Nitekim, düşündüğü
müz gibi oldu. Meclis Grubu üyele
rinin de büyük bir çoğunluğu, prog
ramımızın ve ilkelerimizin sadık 
savunucusu olduklarım ortaya koy
dular. Şimdi, önümüzde dört yıllık 
çetin bir muhalefet dönemi başlı
yor. CHP, bu dönemi başarı ile ka
payacak ilerici kadroya sahiptir." 

Gerçekten de, seçimi kaybetme
nin günâhını Ortanın Solu sloganı
na yükleyenlerin parti içinde sebep 
oldukları huzursuzluk bulutları ya
vaş yavaş dağılmağa ve yerini cid
di, enerjik çalışmalara bırakmağa 
başlamıştır. Bunda, geçtiğimiz ayın 
son' günlerinde toplanan Parti Mec
lisinde O r t a n ı n Solu sloganı üzerin
de cereyan eden görüşmelerin bü
yük rolü olmuştur. Merkez Yöne
tim Kuruluna inançlı partililerin 
seçilmesi ve Genel Sekreter Yardım 
cılıklarına özlenen iki ismin -İlhamı 

Fakat Turgutun bu memnuniye
tine rağmen, Demirelin, bilinen üs
lubuyla hareket edeceği ve "toptan 
tâyinler" yerine kademeli usûlü iz-

Kemal Satır - İlhami Sancar 
Depar hazırlığı 
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Kuru Meme 
Gazetelerde hergün müjdeli haberler okuyoruz: 

Ayasofya cami olacakmış!.. Devlet Bakam Refet 
"Sezginin birkaç gün önce yaptığı açıklamaya göre-
Hükümet bunun hukuki, dinî ve -tabii- politik yönle
rini inceletmekte imiş, ondan sonra da karara varı-
lacakmış. Böylece, ibadete açılan yeni kapılar "mane
viyatı yükseltecek", don •gömlekle mutlu olmanın 
sırrını bulanlar rahata kavuşacaklardır!.. 

AP Grupunda sol yayınlara karşı çok ciddi tedbir
ler istenmiş. Başbakan da bu yayınlardan zavallı hal
kımızın ne derece tedirgin bulunduğunu bildirerek, 
gereğinin yapılacağım açıklamış. Böylece sefalet tür-
küsü çağıran uğursuz ağızlar mühürlenecek, memle
ket güllük gülistanlık olacaktır!.. 

Seçim kanununa getirilecek ve Parlâmentoyu da, 
tıpkı memleket gibi gül bahçesine çevirecek olan de-
ğişiklik TRT ve Af meselesi şimdilik uyutulmuş ama, 
tabii, Türkiyenin bu büyük sorunları çok yakında, 
gine Hükümet tarafından, enerjik bir şekilde ele alı
nacak, zavallı halkın uykusunu kaçıran bu dertler 
de halledilecekmiş!.. 

G ü r s a n ı n sayesinde, vergi açıklaması daha bir 
süre -muhtemelen Bütçe krizi atlatılıp, Gürsana te
şekkür zamanı gelinceye kadar- devam edecekmiş 
ama, AP Hükümetinin bu konuda da halka yaptığı 
bir büyük iyilikten söz etmeden geçemeyiz: Servet 
beyanı kaldırılacak ve böylece, halkın çoğunluğu, ser
vetlerini bildirmek gibi lüzumsuz bir külfetten kur-
tarılacakmış. İktidar koltuğuna oturan AP cena
hından gelen sesler hep bu yönde, "Ninni de yavrum 
ninni" teranesini çağırıp duruyor. Aç çocuğunu ku
ru meme ile uyutan çaresiz ana gibi... 

Ama gazetelerde başka haberler de var. Kazma
yı küreği kapan, başkasının tapulu arazisine saldırı
yor, sokaklara atılan yersiz - yurtsuzlar zatürrieden 
ölüyor, kızamık tırpanı gine gıdasız, ilâçsız çocukla 

Jale CANDAN 
rımızı biçip geçiyor, 196S Ocak - Ekim döneminde, 
geçen yum aynı dönemine göre toptan eşya fiyatları 
yüzde 8,2 artış gösteriyor, bütün çabalara rağmen 2 
milyara yakın bütçe açığı kapatılamıyor, halk şim
diden, çarşıda - pazarda hergün artan fiyatlara yeti-
şebilmek için maaşlara ve ücretlere zam bekliyor.» 

İşte bütün bu dertler, AP Grupunda "sol" kelimesi 
ile izaha çalışılan, "sol" kelimesi ile lanetlenen "şom 
ağızlı'ların endişe ederek, yıllardır dile getirdikleri 
dertlerdir. Eğer insanlar ölüm - kalım savaşını dev
letin yardımıyla değil de, kendi İmkânları ve güçle
ri içinde halletme durumunda bırakılırlarsa, işe, 
böyle kazma - kürek girişirler, yaşamak için değil 
de sürünmek için doğan kaderin çocuklarını kızamık 
paklar. Elbette ki bunlar istenilen şeyler değildir. 
Ama, eğer ekonomik ve sosyal bir çıkmaz içinde bu
lunan Türkiyede politikacılar halka gerçeği anlatma 
yoluna gitmez, yukarıdan başlamak üzere aşağıya 
doğru kemer sıkma politikasını halka benimsetme 
gücünü kendilerinde bulamaz, gerekli büyük reform
lara girişemezlerse, bu dertler, hangi kelimelerle la-
netlenirse lanetlensin, hergün biraz daha büyüye
cek, iktidara gelen bu politikacıları müşkil durumda 
bırakacaktır. AP bu çaresizliğe seçim kampanyasın
da düşmüş, tutamıyacağı vaadlerde bulunmuş, mem
leket gerçeklerini duyguya dayanan sihirli bir politi
ka ile örtbas ederek, gerçekleri söyliyenleri komü
nistlikle suçlayıp, koltuğa oturmayı marifet saymış-
tır. Bugün çıkmazdan kurtulmak için ya gerçeklere 
dönmek, ya da köşe başım tutan enflâsyona kucak 
açarak, ninni repertuarına yenilerini katarak, halkı 
oyalamakta devam etmek zorundadır. Şimdiden, Se
nato seçimleri hazırlığına girişen AP'nin bu ikinci yo
lu seçeceğine dair kuvvetli belirtiler vardır. Ama, aç 
çocuk, kuru meme ile ne kadar oyalanır? 

Sancar ve Orhan Öztrak- getirilme
si, partiye yeni bir güç kazandır
mıştır. 

Ortanın Solu sloganı ve progra
mı, Parti Meclisinden sonra bu de
fa da, geçtiğimiz hafta Sah günü, 
Meclis ve Senato Gruplarının ortak 
toplantısında görüşülmeğe başlan
dı. Aslında, yeni yasama dönemin
de Parlâmentoda izlenecek politika
yı tespit amacıyla yapılan toplantı
da, görüşmelerin ağırlık noktasını 
gene Ortanın Solu sloganı teşkil et
ti. Görüşmeler, sükûnet içinde ce
reyan etmesi bakımından, , Parti 
Meclisi toplantılarından farklı ol
du. İnançsız birkaç partili dışında, 
konuşanların büyük çoğunluğu, Or-
tanın Solu sloganı ve programın
dan asla vazgeçilmeyeceğini söyledi-
ler, Meclis çalışmalarında izlenecek 
politikanın da bu programın ısığı 
altında tespit edilmesi gerektiğini 
bildirdiler. 

İlk günkü toplantıda konuşanlar
dan Nevşehir milletvekili Selâhat-

tin Hakkı Esatoğlu, CHP ile AP a-
rasında siyasî bakımdan olduğu 
kadar, ekonomik görüş bakımından 
da tam bir uçurum bulunduğunu be
lirtti ve şöyle dedi: 

"— Ortanın Solu, az gelişmiş 
Türkiyeyi en kısa yoldan kalkındı
racak ve sosyal adaleti sağlayacak 
bir ekonomik sistemin adıdır." 

Aydın milletvekili Şükrü Koç i 
se, Ortanın Solu sloganının CHP'-
ye büyük çapta oy kaybettirmediği
ni ifade etti ve: 

"— Marksizmin itibarsız hale ge
tirilebilmesi için toplumcu bir e-
konomik sistemin benimsenmesi lâ
zımdır. Bu bakımdan CHP toplum
cu bir sistemin ana hatları olan Or
tanın Solu programına iki elle sarıl
malıdır" dedi. 

Cuma günü devam eden toplan
tıda konuşan üyeler de Ortanın So
lu programından asla tâviz veril
meyeceğini, statükocu tutuma dö
nüldüğü takdirde partinin parti ol
mak vasfını kaybedeceğini açık a-

çık anlattılar. 
Seçmeler, ayıklamalar 
Toplantıların ortaya çıkardığı ger

çek şudur ki, Meclise yeni giren 
genç kadronun da takviyesiyle güç 
kazanan Meclis Grupu, Ortanın So-
lu sloganı ve programı üzerinde bü
yük bir titizlik göstermektedir. Ni
tekim bunun yeni bir örneği, geçti
ğimiz hafta içinde yapılan toplantı
lardan birinde görüldü. Parti Mec
lisince Merkez Yönetim Kuruluna 
seçilen üyelerden boş kalan Grup 
Yönetim Kurulu üyelikleri için ya
pılan seçimi Orhan Birgit ile Şeref 
Bakşık kazandılar. Bu, alelade bir 
seçim olarak görülebilir. Ancak,.za
man zaman Grupun Meclîs çalışma
larında izleyeceği politikanın hangi 
yönde olacağının tespiti görevi 
Grup Yönetim Kuruluna düşmekte-
dir. Bu bakımdan, boş üyeliklere 
Ortanın Solu programının sâdık sa
vunucularından Orhan Birgitle Şe
ref Bakşıkın seçilmesi, Grupun eği
limini ortaya koyması bakımından 
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önemlidir. 
Bugün, partinin kilit noktalan 

ilerici güçlerin elinde bulunmakta
dır. Programa bağlı bir Genel Sek
reter, iki Genel Sekreter Yardımcı
sı, Parti Meclisi üyeleri ve geçenki 
Parti Meclisinde yemlenen Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri işbaşında-
dırlar. Bu durum, partinin geleceği 
bakımından ümit vericidir. Genel 
Merkez, hafta içinde, il başkan
larıyla haftanın sonunda yapıla-
cak toplantının hazırlıklarını ta-
mamlamıştır. İl başkanlarının çe-
şitli konular üzerindeki görüşle-
ri alındıktan sonra, 24 Aralıkta 
toplanacak Parti Meclisi, Kurultay 
tarihini tespit edecek ve bundan 
sonra da Kurultay hazırlıklarına' gi
rişilecektir. 

Sağlam isimlerden kurulu yeni 
Merkez Yönetim Kurulunun geride 
bıraktığımız hafta içinde aldığı bir 
karar, partinin çoğunluğunu teşkil 
eden ilerici güçler ve ümidini CHP'-
ye bağlayan vatandaşlar arasında 
memnuniyet yarattı. Aylardır bek
lenen bu karar, seçimlerden önce 
partinin programına ve ilkelerine 
ihanet eden Tahsin Banguoğlunun 
Haysiyet Divanına sevkedilmesiyle 
ilgilidir. Bilindiği gibi, CHP listesin
den, senatör seçilen Banguoğlu İ-
nönü Hükümetleri sırasında kendisi
ne Millî Eğitim Bakanlığı görevi 
verilmediği için Ortanın Solu sloga
nı ve programına açıktan cephe al
mış, diğer partilerin mahir propa
gandacılarına bol bol malzeme ver
miştir. Bu bakımdan karar, sağlam 
CHP'lilerin yüreklerine âdeta su 
serpti. Merkez Yönetim Kurulunda 
oybirliğiyle alman bu karar gere
ğince kurulan bir Komisyon, Tali
sin Banguoğlunun seçimlerden ön-
ce verdiği demeçleri toplamaktadır. 
Bu belgeler biraraya getirildikten 
sonra Merkez Yönetim Kurulu ile 
Senato Grup Yönetim Kurulu, Ge
nel Sekreterin başkanlığında ortak 
bir toplantı yapacak ve hazırlanan 
dosyayı Haysiyet Divanına sevkede-
cektir. 

Merkez Yönetim Kurulunun 
Banguoğlu hakkında aldığı bu kara
rı, önümüzdeki günlerde başkaları
nın izleyeceği parti yetkililerince i-
fade edilmektedir. Seçim öncesi 
kahramanı Banguoğlunun yeni par
tisinin AP olacağından da kimse 
şüphe etmemektedir. 
' Merkez Yönetim Kurulu, Kurul

taya, partiiçi meselelerini halletmiş 

olarak gitme eğilimindedir. 
Yeni bir devrenin başında 
CHP Meclis Grupu, yeni dönemde 

izlenecek politikayı tespit ettik
ten sonra, ciddi ve sert bir muhale
fet devresine girme kararındadır. 
Seviyeli bir muhalefetin programı
nı daha ziyade, seçimlerden önce 
vatandaşlara vaadedilen reformlar 
teşkil edecektir. Şimdi ilk hedef, 
Bütçe görüşmeleridir. Bütçesiz bir 
Hükümetin hazırladığı Bütçe Tasa
rısı üzerinde ' CHP sözcülerinin ya
pacağı tenkitler herhalde hayli gü
rültü koparacaktır. CHP'nin bütün 
ağır topları, ilk defa Bütçe vesile
siyle seslerini duyuracaklardır. Şim
diye kadar, Program görüşmelerin-
de sadece Turhan Feyzioğlu konuş
muştur!of, ne uzun konuşuyor, ya-
rabbi- Bu salvolara Hükümetin ta
hammül derecesi ise önümüzdeki 
günlerde belli olacaktır. 

Genel Sekreter Dr. Kemal Satır, 
bu konuda, haftanın ortasında şöy
le dedi: 

"— Muhalefetimiz seviyeli ola
caktır. Seçim beyannamemizde vaa-
dettiğimiz hususları, ekseriyetimiz 
olmadığı halde Meclise getireceğiz. 
Bilhassa Toprak Reformunun çık
ması için olanca gücümüzle çalışa
cağız." 

Nitekim, CHP'nin bu sağlam tu
tumunun etkisi şimdiden görülme
ğe başlamış, Sosyal Demokrat Par
ti, kongrede aldığı bir kararla, CHP' 
ye katılmıştır. 

Üniversite 
Ayak oyunları 
Geride bıraktığımız hafta içinde 

cereyan eden bazı olaylar, aydın
lar tarafından desteklenmemenin 
sancısını çeken AP İktidarının, bir 
zamanlar aynı duruma düşen ve 

eğri yollarla bu desteği sağlamanın 
talihsiz denemelerini yapan bir baş
ka iktidarın taktiklerine el attığı
nı göstermektedir. 

Başındanberi bu desteği sağla
ma yolunda eli böğründe kalan De-
mirel, bir süre önce Üniversite öğ
retim üyelerinin dış politika konu
sunda yayınladıkları bildiri ile ke
sin darbeyi yiyince faaliyete geçmiş
tir. Mahiyeti meçhul ve adı kayıt
larda bulunmayan bir memur te
şekkülünün bu bildiriye cevap ola
rak yayınladığı bildiri sadece miza
hi tesir yaratınca, daha ciddi ve da
ha inandırıcı bir bildiri yayınlatma 
teşebbüsünde bulunulmuştur. AP'-
liler kendi kendilerine sormuşlar
dır: "Üniversitenin yayınladığı bil
diriye cevap niçin yine bir üniver
site bildirisi ile olmasın?" 

Teşebbüs, bundan on gün kadar 
önce İstanbul Üniversitesinde baş
ladı. İktidar, kendisine yakın pro
fesörlere işaret verince, süratle bir 
bildirinin hazırlığına geçildi. Bildi-
ri, daha önce yayınlanan protesto 
bildirisine karşı cümlelerle donatı
lacak ve AP'nin -eğer varsa- dış po
litika görüşü dolaylı olarak övüle-
cekti. Fikir çok parlaktı. Bildirinin 
kaleme alınması zor olmadı. Fakat 
iş imza toplamaya gelince görüldü 
ki, bildirinin altına ismini koyacak 
üniversite öğretim üyesinin sayısı 
istenilenin çok altındadır. Bunun 
üzerine, derhal bir propaganda baş
ladı: AP İtkidarı, üniversitedeki sol 
tandanslı öğretim üyeleri için iyi 
şeyler düşünmemektedir. Hattâ bit 
tasfiye bile söz konusudur. Bundan 
maksat, bir korku havası yaratmak 
ve yürekbağı çözülenlerin imzasını 
elde etmekti. 

Ancak, üniversite kulislerinden 
alınan haberlere göre, bütün gayret-
lere rağmen bu konuda pek ilerle
me sağlanamamıştır. AP dış politi 

Ajans Türk 
19 6 6 

Şiirli TAKVİMİ 
20 ARALIK'DA ÇIKIYOR 

Genel Dağıtım: AJANS - TÜRK, Ankara 
MİNNETOĞLU, İstanbul 
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kasını destekleyen bir bildiri yayın
lama çalışmaları şimdilik imza top
lama safhasındadır. Usûller, 1960 
öncesinde keşfedilen orijinallerine 
fazlasıyla benzemektedir. 
Gençlik üzerinde oyun 
İktidarın bu yöndeki çabası sadece 

üniversite öğretim üyelerine yö
nelmiş değildir. Bir koldan da genç
liğe el uzatılmıştır. Geçen hafta yi
ne İstanbulda cereyan eden olaylar 
bu bakımdan ilgi çekicidir. 

Her şey, beş yıl önce olduğu gibi 
başladı. Gene arka plânda iktidar 
partisinin milletvekilleri vardı, ge
e iktidarı tutanlar için en iyi mad
dî imkânlar sağlanmıştı ve bunlar 
gene azınlıktaydılar. Olay, önceki 
hafta açılan, Türkiyenin en güçlü 
öğrenci kuruluşu TMTF'nin Büyük 
Kongresinde cereyan etti. Hedef, 
petrol dâvasına sahip çıkan, dış po
litikada daha şahsiyetli olmamızı 
isteyen, bugünün iktidarı AP'nin 
benimsediği fikirlere taban tabana 
zıt görüşleri savunan Ahmet Gür-
yüz Ketenci başkanlığındaki TMTF 
Yönetim Kurulunu devirmekti. Di
ğer bir öğrenci kuruluşu olan 
MTTB'de AP'lilerle paralel düşün
cede olan bir grupun hakimiyeti 
sağlanmıştı. Şimdi sıra, baş ağrıta
cak kuruluş olan TMTF'deydi. 

Bu organizasyonu gerçekleştir
mek için ortaya çıkan şahsın is
mini duyunca, 1960'dan bu yana 
TMTF yöneticiliğinde bulunmuş 
gençler acı acı gülüp "lahavle" çek
tiler. İşleri AP adına yürütecek o-
lan adam, DP iktidarının hükümet 
zoruyla TMTF'nin başına getirdiği 
Samet Güldoğandan başkası değil
di. Şimdi AP'nin Erzurum milletve
kili olan ve 27 Mayıs 1960'da, TMTF 
Başkanı iken hesap vermeden orta
dan kaybolan Samet Güldoğanı, a-
radan geçen Beş yıl bambaşka bir 
pozisyonda ortaya çıkarmıştı. Gül 
doğan o zaman, 500 bin liraya yakın 
borcu Federasyonun başına sarıp, 
kaçmıştı. Aradan beş yıl geçmesine 
rağmen, TMTF'de hâlâ bu devrin 
borçlan ödenmektedir. 

Samet Güldoğanın bu defaki 
yardımcısı Bursa milletvekili Bar-
las Küntaydı. Bu ekip, karargâhı, 
Beyazıt civarında yeni inşa edilen 
Kent Otele kurdu. Kongreye dele
ge olarak gelen, AP'ye yakın kimse
ler, TMTF tarafından verilen yev
miye 25 lira olduğu halde, geceliği 
30 lira olan bu otelde kaldılar. Mas
rafların üst yanı herhalde AP'nin 

cömert kasalarından çıkmaktadır. 
Denenmiş şamatalar 
Önceki hafta Pazartesi günü 

başlayan kongrede ilk gruplaş

ma, İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğinin temsili konusunda yara
tıldı. Bunun için iki ayrı kongre ya
pılmıştı. Her iki kongrede seçilen-

AKİS 

ler de hak iddia ediyorlardı. Bu yüz 
den olay adalete intikal etmişti. 
Gerçi Temmuz ayında İzmirde ya
pılan TMTF. Yönetim Kurulu top
lantısında İstanbul Üniversitesi Ta
lebe Birliği başkanlığı için Bozkurt 
Nuhoğlu 2'ye karşı 32 oyla tesbit 
edilmişti ama, buna karşı Mehmet 
Sinan Savata İhtiyati tedbir kararı 
aldırmıştı. Şavata, Kongrede Güldo
ğanın desteklediği grupa katıldı. 
Neticede anlaşmazlık çıktı ve Baş
kanlık Divanı seçimlerine geçileme-
den oturum bir gün tehir edildi. Er
tesi gün mücadele şiddetlendi. Şid
detli tartışmalar cereyan etti. Bir 
ara Mehmet Şiran Şavata ve arka
daşları kürsü başında, kendilerini 
istemiyenlerle yumruklaştılar. 

Bu olaylar cereyan ederken Kon
gre Başkanlık Divanı seçimi yapıl
dı ve Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtı İkinci Başkanı Hüseyin Kürşat 
Günday 76 oyla Başkan seçildi. Kür
şat, Ketenci ile aynı görüşü payla
şan aydın bir gençtir. Böylece Meh
met Sinan Şavata ve onu destekle
yenler ilk ağır yenilgiyi aldılar. Bu
nun üzerine Mehmet Sinan Şavata, 
Ketencinin ruslardan para aldığı 
iddiasını ortaya attı. Bu dehşeten
giz iddia Kongreyi karıştırdı ve it
tifakla olayın açıklanması istendi. 

Önceden, taktik olarak hazırla
nan bu iddianın gerçek yönü şu
dur: Bu Mayıs ayında Pragda yapı
lan Talebe Turizmi Organizatörleri 
toplantısında, memleketimizi '30 rus 
öğrencisinin ' ziyareti hususunda, 
Sputnik adlı, Sovyet turizm firması 
ile anlaşmaya varılmıştı. Sovyetler
le turist başına 100 dolara anlaşma 
yapılmıştı ve bu gizli değildi. An
cak, Sovyetlerle turistik münase
betler yeni başladığı için, paranın 
tediyesinde bir yanlışlık olmuş, Os
manlı Bankası kanalıyla gelen pa
ra MTTB'ye gitmişti. Sonradan, pa
ranın gerçek sahibi bulundu ve ve-
rildi. Fakat yanlışlık burada bit
medi. TMTF'nin Sovyet firmasından 
alacağı olan mütebaki 704.5 dolar 
da gene MTTB adresine gitti. Bu 
defa Rasim Cinisli, kendisine ait 
olmayan bu parayı gaspederek, Ko
münizmle Mücadele Derneğine ver
di. AP taraftarı gazeteler tabii, ola
yı hemen istismara başladılar. 

Bu çirkin iftira, devrimci gençli
ği daha çok birbirine kenetledi. O-
lay hakkında soruşturma açıldı. Ay
rıca, TMTF aleyhine gerçek dışı ya
yın yapan gazetelerin de Basın Şe-
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Faik Suad 

Ulus Gazetesi, bir yıl için-
de iki değerli mensubunu bir
den kaybetti: Aydın Nisari ve 
Faik Suad Bayramoğlu... An
kara gazetecilerinden, Ulu
sun fıkra yazarı Faik Suad, 
geçtiğimiz haftanın sonunda, 
âni bîr kalp krizi 'sonucu, ha
yata gözlerini yumdu. Yeni 
Gün ve Karagöz gazetelerin
den sonra birkaç yıldânberi 
Ulusta fıkra yazarlığı yapmak
ta olan Faik Suadın bu bek
lenmedik ölümü, basın çevre
sinde büyük üzüntü yarattı. 
Faik Suad, mesleğin çilesini 
çekmiş bir gazeteciydi. Evliy
di ve bir çocuğu vardı. Yazı
ları okunur, kendisi arkadaş
ları arasında sevilirdi. Rüz
gârlı Sokak, bir çocuğunu da
ha kaybetti. 
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ref Divanına şikâyet edilmesi karar 
altına alındı. 

Güldoğan ile Şavata boş "durma
dılar ve TMTF'nin dış politika görü
şünü tesbit edecek bir komisyon ku
rulması için bir önerge verdiler. 
Bundan murad. komisyona kendi 
adamlarını seçtirtmek ve Üniversi
te öğretim üyelerinin Amerikayı 
suçlayan bildirileriyle Ketencinin 
dış politika görüşlerim çürüten bir 
TMTF bildirisi çıkarmaktı! AP'nin 
bildiri kompleksi tepmişti. 

Önerge kongrede kabul edildi a-
ma Komisyona Şavatanın adayla
rı yerine devrimcilerin adayları se
çildiler. Böylece, oyun geri tepmiş 
oldu. 

Bu haftanın sonunda bitmesi 
beklenen TMTF Kongresinde Sa-
met Güldoğanın desteklediği gru-
pun akıbeti eğer İktidar daha baş
ka yollara başvurmazsa parlak gö
rünmemektedir. 
Sahnede bir aktör daha 
İstanbulda gençlik teşekkülleri ü-

zerinde bu oyunların döndürüldü
ğü sırada Ankarada da Hukuk Fa
kültesi Öğrenci Derneğini ele ge
çirmek için AP taktikçileri aynı u-
sûllerle faaliyete geçtiler. 

Devrimci gençlerin elinde bulu
nan Hukuk Fakültesi Öğrenci Der
neği seçimi yaklaştığında, AP'nin 
desteğiyle bir muhalefet grupunun 
meydana getirildiği görüldü. Kendi
lerine "Başak Grupu" adını takan 
bu grup birdenbire normalin üze
rinde para harcamaya başladı. AP'-
nin seçim kampanyasını andıran bu 
bol paralı faaliyetin bir örneği, öğ
rencilere dağıtılmak üzere, üzerin
de "Başak Grupu" yazılı binlerce a-
det, pahalı rozetin dağıtılmış olma
sıdır. Bu kampanya için 50 bin li
raya yalan para harcandığı tahmin 
edilmektedir. Kulis, AP'li milletve-
killerinin de katılmasıyla en pahalı 
kokteyl salonlarında yürütüldü. Bu 
grupun Öğrenci Derneği Başkan a-
dayı ise -sıkı durunuz!- bir zaman
lar Malatyada Ahmet Emin Yalma
nı öldürmeğe teşebbüs eden Hüse
yin Üzmezdir!.. Ancak, birkaç gün 
önce Derneğin seçimi ertelenmiş ve 
AP'li oyunbazların hevesi şimdilik-
kursaklarında kalmıştır. 

beş yıllık Kalkınma Plânı da öngör
mektedir- yapılan çalışmalar mey-
vâlarını vermeğe başlamıştır. 1963 
yılında Hükümet, özel sektörü ih
racata teşvik etmek üzere, vergi ia
desini kabul etmişti. Bu tedbirden 
olumlu sonuç alınmış ve sınaî ma
müller ihracatında, 1963'e kıyasla, 
1964 de % 80 bir artış kaydedilmişti. 

Bu yıl ise, sınai mal ihracatı da-
ha da artmış bulunmaktadır. 1964 
yılında 8 milyon liralık mal ihraç 
edilmişken, 1965'in ilk sekiz ayında 
bu miktar 10 milyon liraya ulaş
mıştır. 

Meselâ, madeni mamullerin ih
racı konusunda yapılan çalışmalar 
iyi sonuçlanmış, Zincir ve İğne Sa-
nayii, E.C.A. Pres Döküm Sanayii 
ve Makine Tarım A.Ş., mamüllerini 
yurt dışına satmayı başarmışlardır. 
E.C.A. Pres Döküm Sanayii Avus
turya ve Almanyaya beteri sıhhî te
sisat, Makina Tarım A.Ş. ise Ameri-
kaya matkap ucu ihraç etmektedir. 

Bu alanda en verimli çalış
maları yapan Zincir ve İğne Sanayii 
ise dışarıya patinaj zinciri satmak
tadır. Orta Doğu ve Balkanlarda, pa
tinaj zinciri fabrikası bulunmadığı
nı dikkate alan Zincir ve İğne Sa
nayii, çalışmalarını bu bölgelere 

. teksif etmiştir. İlk olarak Yunanis-

tana bir parti mal verilmiş, fakat 
sonraları bu alışveriş, her iki mem
leket arasındaki siyasî gerginlik se
bebiyle, durmuştur. 

Zincir ve İğne Sanayiinin Orta 
Doğuya ihracatı İranla başlamış
tır. İlk olarak 14 bin dolar kıyme
tinde 21 tonluk bir parti patinaj 
zinciri ihraç edilmiştir. Gelecek yıl 
İrana 50 bin dolarlık mal ihracı 
beklenmektedir. Patinaj zincirini 
Çekoslovakyadan ithal etmekte o-
lan Romanya ile de temaslar baş
lamıştır. 

Zincir ve İğne Sanayii yönetici
leri, Ordu ve Karayolları dahil ol
mak üzere, iç piyasanın ihtiyacını 
karşıladıktan sonra, dış piyasaya 
da satış yapabilecek şekilde, üreti
mi arttırmayı, böylece memlekete 
döviz sağlamayı düşünmektedirler 

1951 yılında kurulan Zincir ve 
İğne Sanayii Fabrikasının mamülleri 
bugün, dış piyasada, diğer büyük 
sanayi memleketlerinin mallarıyla 
boy ölçüşecek bir duruma gelmiş
tir. Zincir ve İğne Sanayii, kırtasi
ye malzemesi ihracatı için de Afri
ka ülkeleriyle temas halindedir. 

Ortak Pazara henüz tam olarak 
girilmeden dış piyasalara yerleşme-
ye çalışan sanayi müesseselerimiz 
böylece, büyük bir merhaleyi aş
mış olacaklardır. 

Sanayi 
Dış pazar bulan mamüller 
İhraç mallarımız arasına sınaî ma

müllerin de girmesi için -ki bunu, 

Zincir ve İğne Sanayiinin faaliyeti 
El işleyince, dil övünür... 
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Gülbenkyan 
Petro l Kralı 

Gülbenkyanla ilk buluştuğum sa
bah, Londra müstesna günle

rinden birini yaşıyordu. Masmavi 
gökyüzünde güneş pırıl pırıl parla
maktaydı. Londra için bunun ne 
kadar mühim bir şey olduğunu bi
lenler, şehrin geniş caddelerinin, 
yeşil parklarının açık havada ne 
kadar güzel göründüğünü tahinin 
ederler. Mülakat sırasında resimle
rimizi çekecek arkadaşımla bera
ber Londranın meşhur Ritz Oteli
nin ilerisindeki bir binanın Önünde 
durduk: Hususi dairelerin bulun
duğu büyük bir apartman bloku... 
İsmi "Arlington House". Geniş, 
çıplak bir antreden girdik. Hemen 
solda, bir kapının üzerinde süslü 
harflerle "Caprice" yazıyor. Ritz 
Oteline bağlı bir lokanta. Onu ge
çip, sola saptık. Bir hücrenin içinde 
oturan kapıcı, kimi görmek istedi
ğimizi, randevumuz olup olmadığı
nı sordu. Söyledik. Yolu tarif etti 
Uzun koridorun sonuna kadar yü
rüdük. Karşımıza bir kapı çıktı. Kü
çücük bir asansör. En üst düğmeye 

bastık. Durunca, kendimizi iki ki
şinin zor sığdığı minnacık bir ant
rede bulduk. Sağda, stil bir masa
nın üzerinde çerçeveli bir karika
tür asılı: Savoy Otelinin önünde ef
sanevî Gülbenkyan, gözünde mo
noklü, yakasında orkidesi, elleri 
arkasında, pürciddiyet, tekerlekli 
paten kayıyor! Resmin altında, ta
nınmış ingiliz karikatüristi Giles'ın 
imzası var. 

Zile bastık, kapı açıldı. Duvarla
rı seyrek gri desenli bir holdeyiz. 
Solda açık bir kapıdan loş bir ye
mek odası görünüyor. Gri ve nefti 
renkler hâkim. Eşyalar kabartma 
kadife kaplı. Masada sekiz, on kişi 
zor oturur. Uşak bize yol gösterdi, 
fakat ancak bir-iki adım atabildik. 
Sağdaki bir odanın kapısı açıldı ve 
evsahibimiz göründü. 

Resimlerinden hepimizin çok iyi 
tanıdığı, saçı-sakalı gür, itinalı kaş
ları havada, güler yüzlü "Petrol 

r Kralı" karşımızda... 
Samimiyetle elini uzattı, türkçe: 
"— Hoş geldiniz, hanımefendi, 

nasılsınız?" dedi. 
Beraberce salona girdik.İçerde 

bizi hanımı bekliyordu. Tanıştık. 

Gülbenkyan gene türkçe: 
"— Buyurun, o t u r u n " diyerek 

bana bir kanapede yer gösterdi 
Kendisi de yanındaki koltuğa 
oturdu. Bayan Gülbenkyan ile arka
daşım karşıya, şöminenin yanma 
geçtiler. 

Mor orkideli "Sevimli İhtiyar ' ' 
Evsahibim ortadan uzun boylu, ge

niş yapılı. Çok dinç görünüyor. 
Saçı, sakalı, bıyığı kırlaşmış, fakat 
gür kaşları simsiyah. Üzerinde lâ
civert çizgili, kruvaze bir elbise 
var. Geniş kravatı aynı renk, beyaz 
noktalı. Yakasına mor bir orkide 
takmış. Kıllı yüzünde zekâ dolu göz
leri parlıyor. Bol el hareketleri ve 
sırasına göre muzip, alaylı bakışla
rı ile konuşuyor, meramını anlatı 
yor. Kendisine: 

"— Ne güzel türkçe biliyorsu
nuz!." dedim. 

Ellerini kaldırarak itiraz e t t i : 

"— Yok, yok.." 

Sonra ingilizceye çevirdi: 

"— Maalesef unut tum. Halbuki 
çocuk iken evde hep konuşulurdu. 
Artık pratiğim kalmadı. Gazeteleri 
okumağa çalışıyorum. Tabii en çok 
benimle alâkalı pasajları... Hepsini 
anlamıyorum ama, lehte mi, aleyh
te mi, onu tahmin edebiliyorum." 

Devam et t i : 

Gülbenkyân Londrada eşi ve Özden Toker ile 
Tazelenen hatıralar 
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"— Türk gazeteleri benden 'Se
vimli İhtiyar' diye bahsediyorlar.' 

Ellerini tevekkülle iki yana açtı, 
sesi mahzunlaştı. 

"— İhtiyar olduğumu artık ka
bule mecburum, 70 yaşına geldim." 

Ama, gözlerinde muzip bir pa
rıltı belirdi: 

"— Sevimli miyim, değil miyim, 
onu bilemiyorum. Buna sizin karar 
vermeniz lâzım." 

Gülüştük. 
Ona. babam için de artık aynı 

tâbirleri kullandıklarını söyledim. 
Yerinden fırladı, elime sarıldı: 

"— Bu, benim, için büyük iltifat" 
dedi. 

ca iran gravürleri ile kaplı. Şömi
nenin yanında duvara gömülü bir 
akvaryum var. Bir de küçük kitap
lık... Sol köşede ise yazı masası du
ruyor. Üzeri kâğıtlarla dolu. Arka
dan küçük bir balkona çıkılıyor. 
Bizdeki zenginlerin meraklı olduk 
ları stil eşyadan, antika biblolar
dan eser yok. İçine gömüldüğümüz 
koltuklardan ışıklandırma tertibatı
na, ayak taburelerinden masadaki 
puro, pipo kutularına kadar herşey 
insanı, bilhassa evin erkeğini rahat 
ettirmek, dinlendirmek için düşü
nülmüş. 

Bir ara Bayan Gülbenkyan kalk
tı, sigara ikram et t i . İçmediğimi 
söyledim. Sigaraların üzerinde ay-

benkyan otel hayatından bıkmış. 
Londranın civarında bir sayfiye ev
leri var. "Şehirde de başımızı soka
cak bir yerimiz olsun" demiş. Bu 
sözüne hanımı itiraz etmiş, "Ben 
iki evle başa ç ı k a m a m , sayfiye evi 
bize yeter" demiş. Gülbenkyan se
sini çıkarmamış, fakat birkaç gün 
sonra bir davette Fransız Büyük 
Elçisinin eşi Madame Chauvel'e 
dert yanmış. O da fransız hazırce-
vaplılığı ile "Azizim Gülbenkyan, 
ne için canını üzüyorsun? İki eve 
iki hanım bulursun, mesele kalmaz ' 
demiş. Evsahibim karısına bakarak 
ilâve et t i : 

"— Eşim bunu duyunca hemen 
kollarını sıvadı, ne yapıp yapıp bu 
daireyi buldu. İçinde başka bir ki
racı oturuyordu. Minnet, rica para 
etmedi. İnatç ı kadın çıkmak iste
miyordu. Sonunda karım baktı 
başka çare yok, onu öldürdü ve biz 
içeriye taşındık?.." 

Bayan Gülbenkyan "ona bakma
yın" der gibi mütebessim, kafasını 
salladı ve bana ev hakkında izahat 
verdi. Beş yatak odası varmış.İçin-
de bulunduğumuz salondan başka, 
yemek odası ve bir. de Gülbenkya-
nın kâtibesinin çalıştığı ofis. 

Küçük balkona çıktık. Etrafta 
solmuş sardunyalar var. Evsahibem 
özür diledi. Uzakta Hilton Oteli ve 
Green Park görünüyor. Yerimize 
döndük. Akvaryumu Bayan Gül-
benkyan akıl e tmiş : 

"— Balıkların insan üzerinde 
çok dinlendirici bir tesiri var. Ko
cam buraya gelmeden-evvel çok da
ha asabi idi" diyor. 

Salonun sol duvarına bir iran 
minyatürünü büyütüp, resmini yap
tırmışlar. Odanın renklerine uya
cak şekilde de boyatmışlar. 

Buckingham Sarayında 

Nazik evsahibimle- bu resimleri 
inceliyorduk. Diplomatik karye-

ri hatırıma geldi: 

"— Mr. Gülbenkyan, kaç sene
dir Buckingham Sarayına gidiyor
sunuz?" diye sordum. 

Bana döndü: 
"— Bunu sormanız garip. Geçen

lerde İngiltere Kraliçesi majeste 
Elizabeth'in aklına da aynı sual 
geldi. Kendisine, neredeyse kırk se-

18 Ara l ık 1966 

Milyoner G ü l b e n k y a n l a r 

Ferahlığı yalnızlıkta bulanlar 

Sohbetimiz bu minval üzere de
vam etti . Konuşması çok nükteli, 
hazırcevap bir adam. Yanındakile
re takılmaktan hoşlanıyor. Konu
şurken bol hikâye anlatıyor. 

Otel hayatından bıkınca 
Bir-iki dakika hal-hatır soruldu, 

havadan bahsedildi. Bu arada et
rafımı gözden geçirdim. H e m sa
lon, hem yazıhane yerine geçen bir 
odadayız. Büyük sayılmaz. Yeşil ve 
hardal rengi rahat koltuklarla dö
şenmiş. Sağ duvar bir uçtan bir u-
16 

yıldız işareti var. Evsahibimiz pipo
sunu yaktı. Londrada ev sıkıntısın
dan bahsediliyordu. Bayan Gülbenk-
yan lâfa karıştı: 

'— Bu daire için iki buçuk sene 
beklemeğe mecbur kaldık." 

Kocası hemen sözünü kesti: 
"— Doğrusunu' söylesene!.. Beni 

elden kaçırmamak için buraya razı 
oldun." 

Sonra hikâyesini anlatt ı . 
Eskiden Ritz Otelinde kalıyor-

larmış. Fakat birgün gelmiş, Gül-
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nedir, daha doğrusu onun doğum 
tarihi olan 1926'danberi geldiğimi 
söyleyince pek hoşuna gitti. Lüt
fetti, alâkadar oldu. Arada bir fark 
görüp görmediğimi öğrenmek iste
di. Ona, ilk ziyaretimde başımdan 
geçen bir hikâyeyi anlattım" dedi. 

Gülbenkyan diplomatik hayata 
o tarihte atılmış. Zaten babası bir
kaç senedir Paristeki İran Elçiliğin
de ticarî müşavirlik yapıyormuş. 
Oğlu da Londradaki Elçilikte aynı 
vazifeyi almış. O zamanki misyon şe
fi, aile dostları bir ermeniymiş. Kra-
la ilk takdim edileceği gün Elçi, 
genç Nubarı yanına alıp, Saraya 
götürmüş. Kapıda, kıyafetinde bir 
aksaklık olmasın diye tepeden tır
nağa gözden geçirmiş. Felâket, Gül
benkyan beyaz eldiven giymeyi u-
nutmuş! . .Tecrübel i diplomat, "A-
lınan, çabuk eve dön ve eline bir be
yaz eldiven geçir. Kraliyet Protokol 
Müdürü seni bu halde katiyen taht 
salonuna sokmaz. O geri çevireceği
ne, sen git eksiğini tamamla, gel" 
demiş. 

Genç Nubar fena halde bozul
muş. Fakat orada bekleşen kalaba
lığın meraklı nazarları arasında 
tersyüzü dönmekten başka çare bu
lamamış. 

O devirde Saraya gelen bütün 
hanımlar kuyruklu elbise giyerler-
imiş. Başlarına da muhakkak taç ve 
üç beyaz tüy takarlarmış. Kral aile
si geçerken hanımlar diz çökünce 
tüylerin sallanışı ve kıymetli taşla-
rın parıldayışı çok zevkli bir man
zara teşkil edermiş; 

Nubar tam zamanında yetişmiş, 
diğer Elçilik erkânı ile salonda ye
rini almış. Biraz sonra Kral V. 
George ve Kraliçe Mary içeri gir
mişler. Önlerinde büyük mabeyin
ci, elinde beyaz asası, geri geri yü
rüyerek yol açıyormuş. 

Kral ailesi tahtın yanında yerle
rini aldıktan sonra Kordiplomatik 
takdim olunmuş. Sefaret mensupla
rı arasında ismi okununca genç Nu-
bar da ilerlemiş ve önce Kralın, 
sonra Kraliçenin önünde yarı beli
ne kadar eğilerek, majestelerini se-

lâmlamış. Bundan sonra Gülbenk
yan seneler boyunca Buckingham 
Sarayına birçok defalar gitmiş. V. 
George'dan sonra VI. George ve II . 
Elizabeth'e aynı merasimle takdim 
olunmuş. 

Kraliçe Elizabeth'in sualine kar
şılık G ü l b e n k y a n ı n işaret ettiği en 
büyük değişiklik beyaz eldiven hu
susunda olmuş. Artık protokol bu
na dikkat etmiyormuş. Tuhaf bir 
tesadüf, aynı gün Saraya gelince, 
vestiyere uğrayan Gülbenkyan, pal
tosunu, ipek şapkasını, eşarbını 
ve bastonunu bırakmış. Oradaki 
uşak "Eldivenlerinizi de alayım, 
Sir" demesin mi! Gülbenkyan 
irkilmiş. "Eldivenlerimi bırakmak 
mı? Asla! Beni onlardan hiç bir 
kuvvet ayıramaz" demiş. 

Gülbenkyan: 

"— Kraliçeye, senelerce evvel 
aldığım dersi hâlâ unutmadım. 
Kim ne yaparsa yapsın, ben Majes
te, huzurunuza daima beyaz eldi
venlerimle çıkarım, dedim" diyerek 
güldü. 

Gülbenkyan koltuğunda en keyifli pozunda 
"..yak çubuğunu, keyfini ara!'' 
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Kalkınma 
Açık bononun muzipliği 
Geçtiğimiz haftanın olayları, Baş

bakan Demirelle onu Muhteşem 
Süleyman olarak görme ve göster
me eğilimindekiler arasında kolay 
kolay köprü kurulamıyacağını a-
çıkça göstermiştir. Gerçekten de, 
seçim öncesinde herkese, her sos-
yal, grupa mavi boncuk dağıtan De
mirel ve AP'liler, şimdi, pirincin 
taşını ayıklamakla meşgul bulun
maktadırlar. 

Az gelişmiş bir ülke diye tescil 
edilmiş olan Türkiyede, her bakım-
dan ezilmiş, umutsuzluğun kapısın-
da çırpman halkın duygusal yanla
rını istismar ederek iktidara gelen 
AP ve onun başı Demirel, dünyada, 
borcu gırtlağım geçen üç ülkeden 
biri sayılan Türkiyenin ana dâva
ları karşısında "müreffeh" tavırlar 
takınmakta, âdeta kuş dili ile şarkı 
söylemektedir. Bundan sadece on 
yıl önceki istatistiklerde Türkiye
lin gerisinde bulunan ülkeler, şim
di Türkiyenin önünde gitmektedir
ler. AP İktidarı ise hâlâ, dar bir 
zümre ile haşırneşir olmuş halde, 
"Müreffeh Türkiye" nakaratına de
vam etmektedir. 

Gelişmemişlikten kurtulmanın 
temel şartları, hemen hemen her 
ilkede aynıdır. Bu şartlar, solun 
veya sağın tekelinden çıkmış, bili
min ortak doğruları haline gelmiş-
tir. 

Geçenki Bakanlar - Özel Sektör 
toplantısının yankıları hâlâ devam 
itmektedir. Bu toplantıda yapılan 
konuşmalar, tarafların eşit haklara 
sahip olduğu müzakere âdabını bi-
le aşmamıştır. Özel sektör, Bakan
lardan rahatça hesap sormuş, iş a-
damları Bakanlara hitaben yaptık
ları konuşmalarda "Sevgili Baka
nımız, falanca tasarıyı bir de biz 
görsek de.." şeklinde konuşabilin iş
lerdir. Hattâ bazı tacirlerin, merdi
ven önlerinde Bakanların sutlarını 
sıvazladıkları bile gözden kaçma
mıştır. Bakanları azarlar gibi ko
nuşanlar da olmuştur. Bu tutum, 
Demirelin kızmasına yol açmıştır. 
Kendisine bile sert bir dille hitap e-
dilmek istenen Başbakan Demirel, 
Özel sektör erbabının bu nezaketsiz 
davranışı karşısında, "Benim işim 
var. Arkadaşlarım buradalar, onla
ra söylersiniz" demek zorunda kal-
mıştır. 

Garip benzerlikler 
Toplantıda. Özel sektör tarafın

dan ileri sürülen isteklerle ünlü 
BİAC Raporunda ileri sürülen gö
rüşler arasında nedense büyük ben
zerlikler vardır. Meselâ plân ve yıl
lık programların hazırlıkların -
da özel sektöre yetki tanın
ması, özel ihtisas komisyonlarında 
mütalea alınması ile yetinilmeyip 
"nihaî kararlarda özel sektör kuru
luşları ile işbirliği yapılması" lüzu-
mu, dış yardımların özel sektöre 
yöneltilmesi gibi hususlar BİAC 
Raporunda da yer almıştır. Hattâ, 
plân hazırlıklarında söz sahibi ola
bilecek bir özel sektörün arkasın
da yabancı özel sermayenin yer a-
lacağı da ihsas ettirilmiştir. Deni
lebilir ki, ünlü raporun istediğiyle 
bizim özel sektörün istediği arasın
da pek bir fark yoktur. 

Son ayın olayları içinde yer alan 
Konsorsiyom ve OECD çevrelerinin 
bu mahiyetteki istekleri fazla sivri 
kaçmış, dikkatleri çekmiş, sert tep
kiler karşısında bu çevreler Plâncı
lara defalarca söz vermek zorunda 
kalmışlardır. Ama şimdi tıpkı BİAC 
Raporunun hazırlanmasında yapı
lan işbirliğine benzer bir işbirliğiy
le- dışardaki özel sermayenin, ulus-
lararası tröstlerin sözcülüğü, rapo-

run hazırlanmasındaki ortaklardan 
bir diğeri tarafından yapılmakta
dır. Bu sözcülük işi, "aklı başında 
yerli ve yabancı uzmanların utanç 
duymadan adından bahsedemedik-
leri" bir raporun şartlarını gerçek
leştirmek için, bizim özel sektörü
müze düşmüştür! 

Toplantıyı izleyenler, bu hale 
bakıp üzülmekten başka bir şey ya
pamadılar. 

Ama ne var ki,,özel sektör yetki
lilerinden Odalar Birliği Genel Baş-
kanı Sırrı Enver Baturun, "İstek
lerinizin bazıları, meselâ plân, 
program hazırlıkları, devletin ke-
fil olduğu, devletin prestijine karşı
lık açılan konsorsiyom kredilerin
den yararlanmak istemeniz gibi o-
lanları biraz aşırı bulunmaktadır. 
Ne dersiniz?" sorusuna verdiği ce
vap, bütün olan bitenlere tuz-biber 
ekti. Batur, çok haklı olarak, "Bu 
bir sistem meselesidir. Biz bunları 
CHP'den istemedik.Demirel, ben 
özel teşebbüscüyüm, ben türk mü
teşebbisine değer vereceğim, deme
seydi, ben de kalkar, beni şuraya 
da alın, buraya da alın, demezdim" 
demiştir. 

Yani, seçimleri kazanmaktan 
başka bir şey düşünmeyen Demire!, 
özel sektöre açık bono vermiştir. 

Ş a f a k 
Manifatura • Mefruşat Mağazası 

Mehmet ve Turgut Güdüllüoğlu 
Zengin, yeni çeşitleri ile her cins ve kalitede Pamuklu,İpekli 

Kumaşlar, Perdelik ve Döşemelik mevcuttur. 

Yenişehir, Atatürk Bulvarı 88/A — Ankara 

Telefon: 127750 
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Şimdi özel sektör bu açık bonoya 
istediği; rakamı yazacağı umudun-
dadır. 

Ayak mı, yorgan mı? 
Memleketin kalkınması için sağ-

lam, fakat zor, zahmetli yola 
girmek istemeyen AP Hükümeti, 
bütün bağlılık sözlerine rağmen, 
Plânı da kuşa çevirmiştir, AP'nin, 
iktidar hayatının daha ikinci ayın
da Bütçe ile Plânın yıllık programı 
arasındaki önceliği bozması, "Pi
lâv" hikâyesinin yine hatırlanması-
na yol açmıştır. 

Plâncılar durumdan üzgündür
ler. Plânlama tekniğinin ayakla yor
gan arasındaki kesin bir tercihi ge
rektirdiğini belirten Plâncılar, "Yor-
gana göre ayak uzatılması gerektiği 
hep söylenegelmiştir.Ama toplum 
ayaklarını yorganına göre uzata-
maz. Yorgana göre ayaklarını bü
zen toplumlar birgün yorgan kav-
ğasına girişebilirler. Kaldı ki, in
sanların bile ayaklarına uygun yor-
gan-bulmaları, edinmeleri, bunun 
için daha çok çalışmaları, kazanma
ları çağanızın düşüncesine daha 
uygundur. İhtiyaçları su yüzüne 
çıkmaya başlayan Türkiyede Plâ-
nın en büyük yaran, bu ihtiyaçlar 
arasında önemine ve haklılığına gö
re bir sıralandırma yapmak, eldeki 
imkânları, bu ihtiyaçların makul 
bir derecede karşılanması için, bir 
yerde zorlamaktan çekinmemek o-
Iacaktı.. Ama şimdi, tutulan yol, a 
yağa uygun yorgan yaratmak yeri
ne, yorgan yetmese, milyonlarca 
insanın ayağı ayazda kalsa da, yor
gam zorlamamak, bu yorganla ye
tinmektir" demektedirler. 

j Gerçekten de, bugün tutulan 
yol, bu Yorgan - Ayak hikayesiyle 
anlatılan yoldur. Plânda kabul edi
len esaslara göre, 1966 Programın
da ihtiyaçlar, varılmak istenen nok
talar tespit edilmiş, imkânların en
vanteri yapılmış, açığın kapatılma
sı için sosyal adaleti zedelemiyecek 
şekilde alınabilecek tedbirler göste
rilmiştir. Fakat AP Hükümeti, Prog-
ramı birçok yerlerinde değiştirmiş, 
bununla da yetinmeyip Bütçeyi Prog-
rama göre değil, Programı Bütçeye 
göre ayarlamayı, daha işin başında 
tercih etmiştir. Bütçe açık vermiş 
veya vermemiş, Plân üzerindeki bu 
oyun yanında artık Bütçe açığının 
hiçbir önemi kalmamıştır. Bu yol, 
plâna ve plân devrine rağmen, pi
lâv''ın resmen galebe çaldığı bir ye
ni devreye varacaktır. Bu yol, mem 
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leketin de, iktidarların da meseleler 
ve ihtiyaçlar karşısında kazanmış 
bulundukları barışçı çözüm yolları
nın hayatiyeti için ciddi bir tehlike 
getirmektedir. 

Bütçenin 2.7 milyarlık açığının 
kapatılması için yapılan hesaplara 
AP'li ilgililer bile inanmamaktadır
lar. Kapı arkalarında yapılan ko
nuşmalarla resmî açıklamalar ara
sında büyük farklar görülmektedir. 
Hükümet, iktisadi devlet kuruluş
larının 605 milyon liralık bütçe yük
lerinden kurtulmak için, bunları ge
nel bütçenin dışında tutmuş, "Bun
lar başlarının çaresine baksınlar. 
Zam da yapsalar, ben yaptırmadım 
ya, kendileri yaptı. Devletçiliğin be
lâsı" deyip, işin içinden sıyrılma
nın hesaplarını yapmağa koyulmuş
tur. Hayali bir takım indirmeler ve 
şişirmelerle, giderlerle gelirler ara
sında denklik kurulmaya çalışıl
mıştır. Plâncılara verilen sözler tu
tulmamıştır. Yapılacakmış gibi gö-
rünen ,işler yapılmayacak, yıl sonu
na doğru çabuk sonuç veren, sana
yi dışı yatırımlar, küçük sanayinin 
kredileri arttırılarak, ekonomi, kısa 
devreli de olsa, ayakta tutulmaya 
çalışılacaktır. Bu yanlış yol, Türki-
yenin, yeni yeni kazanmaya başla
dığı ekonomik gücünü kaybetmesi
ne sebep olacak, dış yardımlara o-
lan ihtiyaç artacak, ne kadar ağır 
şartlarla olursa olsun, tıpkı Men
deres zamanında olduğu gibi, dış 
kredi için, şimdiden kuyrukta bek
ler gözüken madenlerimiz, sahille
rimiz heder, edilecektir. 
Çıkmaz sokakta 
Devletin dış borçları 22 milyar li

ra, iç borçları 16.5 milyar lira ol

muştur. Türk lirası ile ödenen dış 
borçlara fakir Türkiye yüzde 50 fa
iz ödemiş olacaktır. Dövizle . öde
nen ödeme şartı ağır- borçlara ise 
en az yüzde 20 faiz ödenmektedir. 
Dış borçlar son dokuz ayda 20 mil
yar daha artmıştır. Borçların faiz
lerini bile ödeyemez hale düşen 
Türkiye, seri halde ertelemelere 
başlamıştır.İçerde tasarruf bono-
ları ile 2 milyar 143 milyon lira borç
lanan devlet, bu borçlar için tam 
yüzde 55 faiz ödemek zorundadır. 

İhtiyaç içinde bulunan devlet, .res
mi belgelerde adı geçen sosyal ada
lete, rağmen, bütün yükü dargelir-
lilere yükleyen bu mekanizmayı de
ğiştiremeyen iktidarlar yüzünden, 
gözünün önünde bir soygun olayı
na bile seyirci kalmaktadır. Ta
sarruf bonosu simsarları 100 liraya 
300 liralık tasarruf bonosu alabil
mektedirler. 100 liralık bonoya öde
necek faiz 55 lira olduğuna göre, ih
tiyaç içinde olanlardan kesilen bo-
noları toplayan açıkgözlerin birkaç 
yıl içindeki kazançları 100 lirada 
365 liraya ulaşmaktadır. Bunun adı
na da herhalde, tefecilikten başka 
birşey denilemez. 

Bu bir avuç gerçek bile, AP ik
tidarının girdiği çıkmazı apaçık or
taya koymaktadır. AP Hükümeti
nin, kendisini iktidara getiren çev
relerin çıkarlarıyla memleketin 
gerçek meseleleri arasında yapaca
ğı tercih sadece milletin kaderini 
değil, aynı zamanda AP'nin de kade
rini çok yakından ilgilendirmekte-
dir. Demirciden "Hazineler bağışla
yan Süleyman" yaratmağa çalışan 
özel sektörün başarısı, memleket 
için en büyük felâket olacaktır. 

(İlancılık: 25) —686 

PARKER 

Quink 
KALEMİNİZİN 

ÖMRÜNÜ UZATIR 

SUPER 

pe
cy

a



Saatte 
bir buçuk milyon kilometre 
Bize kimse yetişemez. 

Geçen yıl, 14 milyar yolcu/kilometrelik uçuş yaptık.Bu, 
saatte bir buçuk milyon kilometre demektir. Taşıdığımız 
yolcu sayısı ise, 5 milyon 250 bindir ki hiçbir havayolu 
bu rakama yaklaşamamıştır... Bugünkü durumumuz. 
1965'de neticenin daha da parlak olacağını gösteriyor. 

Bu yıl 50 milyonuncu yolcumuzu taşıdık. Nereye 
giderlerse gitsinler, PANAM yolcuları, seferlerin çok 
gelişmiş, seyahatin çok kolaylaşmış olduğunu görecekler
dir. Evvelce gidilemiyen yerlere dahi bugün muntazam 
seferimiz vardır. Bizimle kilometresi 25 kuruş gibi cüzi bir 
ücretle 128 şehir, 87 memleket ve 6 kıtadan herhangi 
birine gidebilir; dilediğiniz gün, Doğu ve Batı 
yönlerinden bir dünya turuna başlıyabilirsiniz. 

Esasen hangi yönden ele alırsanız alınız, 
dünyanın en tecrübeli havayolu 
yalnız bir tanedir. 

Dünyanın en tecrübeli havayolu 
Atlantikte Birinci Pasifikte Birinci Latin Amerikada Birinci Dünya Turunda Birinci 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

Sovyetler 
İhtiyar satıcının sonu 
Geride bıraktığımız Perşembe gü

nü, Kremlinin kalın duvarları 
arkasında toplanan Yüksek Sovyet 
Konseyinde, ihtiyar politikacı Mi-
koyan söz alıp da artık devlet baş
kanlığı görevinden çekilmek istedi
ğini açıkladığı zaman, toplantının 
yapıldığı koca salonda sinek uçsa 
kanadının sesi duyulabilirdi. Bu a-
çıklamayı duyanlar, önce, Mikoya-
nın işbaşından uzaklaşmasını neye 
yoracaklarını bilemediler. Gerçi yet
mişlik devlet başkam artık yaşlan
dığım, sağlık durumunun iyi olma
dığını, bir kenara çekilip dinlenmek 
için görevinden ayrılmak istediğini 
söylüyordu ama, şimdiye kadar, i-
lâhların gazabına uğrayıp da işba
şından çekilmek zorunda kalanların 
pek çoğu da böyle konuşmamışlar 
mıydı? Onun için, olup bitenleri iyi
ce anlamadan, kimse Mikoyanı al-
kışlamaya cesaret edemedi. 

Fakat kürsüye biraz sonra Sov
yet Komünist Partisi Birinci Sek
reteri Brejnev çıkınca, durum deği
şiverdi. Brejnev, Mikoyanın Sovyet
ler Birliğine yaptığı hizmetleri te
ker teker övmeye başlayınca, ihti
yar politikacının gerçekten yaşı ve 
sağlık durumu yüzünden işbaşın
dan ayrıldığı anlaşıldı. Zaten, geçen 
ayın sonlarına doğru yetmiş yaşına 
giren Mikoyanın bir süredir işba
şından ayrılmak ve bir kenara çe
kilerek hatıralarını yazmak istediği 
biliniyordu ama, bütün bunlar bir 
söylentiden öteye gitmediği için 
kimse ihtiyar satıcının sonunun ne 
zaman geleceğini tam olarak kesti-
remiyordu. Ama mademki şimdi 
Brejnev yoldaş bu şerefli sonun gel-
diğini bildiriyordu, o halde artık es
ki devlet başkanına güzel bir uğur
lama töreni yapılabilirdi. Nitekim, 
daha Brejnevin konuşması sona er
meden salonda bir alkış tufanıdır 
koptu ve Mikoyanın yanında otu
ranlar, hayattaki son bolşevikler-
den biri olan bu ihtiyar ermeninin 
gözlerinden iki damla yaşın • sızdığı
nı gördüler. 
Her devrin adamı 
Batılı gözlemcilerin çoğu, Mikoya-

nı, Sovyetler Birliğinin en başa
rılı satıcılarından biri olarak tanır
lar. Gerçekten, daha 1922 yılında 
Komünist Partisi Merkez Komite
sine giren Mikoyan, o zamandan 
bu yana, Sovyet Rusyanın iç ve dış 
ticaret meselelerini en iyi bilen in

san olarak belirmiştir. S talin, 
içerde komünist düzeni yerleştir
meye çalışırken, ekonomik durumun 
düzenlenmesini de Mikoyanın eli
ne bırakmıştı. Ötedenberi üretim 
malları kadar tüketim mallarına da 
önem verilmesini savunan Mikoyan. 
başlangıçta bu görüşüne pek taraf
lar bulamadığı halde, en güç eko
nomik buhranlarda bile, halka ge
lecekteki bolluğun hikâyesini anlat
mayı en iyi beceren politikacılar
dan biri olmuştur. 

Mikoyan, Stalinin ölümünden 
sonra Kremlindeki kodamanlar a-
rasında patlak veren iktidar kavga
sından hiç zarar görmeden çıkmış, 

Hrutçof devrinde de - gene başta 
kalmasını bilmiştir. Stalin, 1953 
yılında öldüğü zaman, geride sekiz 
kodaman komünist bırakmıştı. 
1957 yılı ortalarında kavganın ilk 
raundu başlamış ve önce Beria, 
sonra da Malenkofla birlikte Molo-
tof ve Kaganoviç safdışı edilmişler
dir. 1961 yılında Bulganin ve Voro-
şilov da parti aleyhtarlığı ile itham 
edilerek bir tarafa atılmışlar ve ge-
riye ilk sekizden, yalnızca Hrutçof 
ile Mikoyan kalmıştır. 

Mikoyan Hrutçof devrinde belki 
hayatının en parlak dönemini yaşa
mıştır. Tüketim malları konusunda 
Hrutçofu kendi görüşüne kazanmış, 

i 
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buna karşılık Hrutçof da Mikoyanı 
bütün dikenli milletlerarası sorun
larda iyi bir pazarlıkçı olarak kul
lanmıştır. Mikoyanın Birleşik Ame-
rikaya yaptığı yolculuk Doğu ile 
Batı arasındaki gevşemenin ilk to
humlarım attığı gibi, Küba buhra
nından sonra, Sovyetler Birliğinin 
komünist blok içindeki itibarım ia
de ile görevlendirilen gene Mikoyan 
olmuştur. 

Mikoyan, 1964 Ekiminde Krem
imde veniden kopan fırtınayı da 
sağ-salim atlatmıştır. Bilindiği gibi, 
1957 yılından bu yana Sovyetler Bir
liğini tek elden yöneten Hrutçof, 
1964 Ekiminde, parti içinde dikta
törlüğe yönelmek suçuyla görevin
den uzaklaştırılmıştır. Sonradan an
laşıldığına göre, Hrutçofu işbaşın
dan uzaklaştırmak isteyenler, bunu 
ancak Mikoyanın kendilerinden ya
na durum almasıyla başarabilmiş
lerdir. Hrutçofun işbaşından uzak
laştırılmasından sonra, Stalinin 
mirasına konmak isteyen sekiz ko
damandan tek arta kalan, Mikoyan-
dır. 
Şelepine ne oldu? 
Geçen Perşembe günü Kremlinde 

koltuk değiştiren, sadece Miko-
yan değildir. İhtiyar devlet başkanı 
işbaşından ayrılırken, Hrutçofun 
devrilmesinden sonra Sovyetler 
Birliğinin en kuvvetli adamların-

dan biri olarak beliren Podgorni, 
Mikoyanın yerine getirilmiş, Baş
bakan Yardımcısı Şelepin ise, parti-
içi görevleriyle daha yakından ilgi
lenebilmek bahanesiyle, bu göre
vinden ayrılmıştır. 

Podgorninin parti ikinci sekre
terliğinden alınarak büyük ölçüde 
bir emeklilik koltuğu sayılan devlet 
başkanlığına getirilmesi, Batılı çev
relerde, Brejnevin en korkulu raki
bini yanından uzaklaştırmak için 
çevirdiği bir dolap olarak kabul e-
dilmektedir. Fakat bir zamanlar 
Brejnevin de bu koltukta oturduğu 
düşünülürse, Podgorninin ileride 
yeniden bir çıkış yapmaması için 
ortalıkta hiçbir neden yoktur. Ne
rede bulunursa bulunsun, Podgorni, 
adını kolay kolay listeden sildirecek 
türden bir politikacı değildir. 

Şelepinin başına gelenleri yorum
lamak daha zor görünüyor. Gerçek
ten, çok değil, bundan daha birkaç 
gün öncesine kadar Şelepin, Sovyet
ler Birliğinde geleceği en parlak po-
litikacılardan biri olarak tanını
yordu. O kadar ki, Hrutçofun işba
şından uzaklaştırılmasından sonra 
hem parti prezidyumunda hem 
parti sekreterliğinde, hem de hükü
mette aynı zamanda görev alan tek 
insan, Şelepin olmuştur. Bilindiği 
gibi, parti prezidyumunda ve sek
reterliğinde aynı zamanda görev 
almış bulunan diğer üç kişi, Brej-
nev, Suslov, Podgorni, hükümette 
değillerdi. Podgorni, şimdi sekreter
likteki görevinden ayrılmak duru
mundadır. Hükümet başkanı Kosi-
gin ise, yalnızca prezidyum üyesi
dir. 

Bu duruma bakılınca, Şelepinin 
başına gelenler, 46 yaşındaki bu 
genç adamın elinde toplanmış üçlü 
kudrete karşı yaşlıların bir tepkisi 
olarak görülebilir. O zaman, hükü
metten uzaklaştırılması, Şelepinin 
yıldızını karartmak için hazırlan
mış bir düzen sayılmalıdır. Fakat, 
eğer Şelepin gerçekten partiiçi gö
revlerle daha çok uğraşabilmek 
için hükümetten ayrılmışsa, o za-
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man yıldızı biraz daha parlayacak 
demektir. Hatırlanacağı gibi, Hrut
çof da Stalinin ölümünden sonra 
"partiiçi görevlerle uğraşmak" ü-
zere hükümetteki görevini bir tara
fa bırakarak yalnızca parti mekanız 
masında çalışmağa başlamış, Brej-
nev de, 1964 Temmuzunda, gene ay
nı nedenle devlet başkanlığından 
ayrılarak parti sekretaryasına gir
miştir. Şimdiye kadar kim "partiiçi 
görevler''le uğraşmak için yer de
ğiştirse yukarıya doğru çıktığına 
göre, Şelepinin de görünüşteki ge
rilemeye rağmen kısa bir süre son
ra yeniden ön plâna geçmesi, kim
seyi şaşırtmamalıdır. 

Şelepinin yıldızının parlaması, 
Sovyetler Birliğinde sert ve kuvve
te inanan yeni bir kuşağın işbaşına 
gelmek üzere olduğunun yanıltmaz 
belirtisi sayılmalıdır. Şelepin, genç 
olmasına rağmen, şimdiye kadar 
çok önemli koltuklarda oturmuştur. 
Stalin devrinde Sovyet Komünist 
Gençlik Teşkilâtını (Komsomol), 
Hrutçof devrinde de gizli polisi 
(KOB) yönetmiştir. Yaradılış bakı
mından yeni fikirlere açık olmak
la beraber, hırslı bir politikacı ol
makla ve kuvvete dayanmayan bir 
devlet yönetiminin kimseyi hiçbir 
yere götürmeyeceğin e inanmakla 
ün kazanmıştır. 

Eğer Şelepinin görevindeki deği-
şiklik, bu genç adamın ileriye doğ
ru gitmesi demekse, o zaman Krem-
linde olup bitenleri hep bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. Unutulma
malıdır ki, yaşlı Mikoyanın emekli
liği, yumuşak yüzlü Podgorninin i-
kinci plâna atılması, sertlik tarafta
rı Şelepinin yer değiştirmesi, tam, 
Sovyet savunma giderlerinde yüzde 
5 oranında bir arttırma yapıldığı 
günlere rastlamaktadır. Bu değişik
liklerden birkaç gün önce, Sovyet 
yöneticilerinin konuşma tonu da 
birdenbire sertleşmiştir. Bütün 
bunlar, bir ingiliz gazetecisinin de 
dediği gibi, önümüzdeki kışın ol
dukça sıcak geçeceğini gösteren be
lirtilerdir. 
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linson, Konservatuar Bale öğretmen
leri ve bale sanatçılarından büyük 
bir grup Meriç Sümen ve Şevket 
Güventürke "Bir yastıkta kocama
larını" dilediler. Arkadaşları şerefi
ne bütün balerinler şıklaşmış, biraz 
daha güzelleşmişlerdi. Sahnedeki 
klâsik danslara karşılık, düğünde en 
yeni dansları yaptılar. Meriç Sümen, 
başını taçlayan gül goncaları, elbi
sesinin kollarına iliştirilmiş gonca
larla âdeta gül gibi bir gelindi. Ya
rım duvağı allında yüzü heyecanla 
titriyor, nikâh masasında âdeta, 
"Kuğu Gölü"nün bir düğün sahnesi-
ni oynuyordu... 

Protokol Genel Müdürü Haluk 
Kuranın eşi Lâle Kura da bu düğün 
kokteylinin güzel ve şık bir kadını 
olarak dikkati çekiyordu. Lâle Kura 
vaktiyle, küçük bir kızken balerin 
olmaya çok heveslenmiş, fakat bu 
mümkün olmamış. Meriç Sümenin 
arkadaşlarına, bu yarım kalan rüya
sını anlatıyordu. 

Düğünün şık kadınlarından biri 
de Sumru Argundu. Üzerinde Faize-
nin Kamelyan Kadın adlı elbisesi 
vardı. 

Sefire şerefine 

Nâzım Kalkavanın Boğazdaki ya
lısı, yerli filmcilerimizin vazgeçe

mediği bir köşedir. Birçok filmin 
birçok sahnesi burada çevriliyor. 
Filmcilerden vakit buldukça evsa-
hibesi Nuyan Kalkavan da bu güzel 
yalıda dostlarını ağırlıyor. Meselâ 
geçirdiğimiz hafta, Kabil sefiresi 
Reşiha Vafi şerefine bir yemek ver
di. Reşiha Vafi, Kabile gidişini ge-
ciktirdiği için, İstanbuldaki dostla-
rını görmeğe bol bol fırsat buluyor. 
Cemil Vafi bey bu konuda ne düşü
nüyor, bilinmez, fakat bazı çevreler 
soruyorlar, "Reşiha Vafi, Kabil se
firesi olmasaydı da bir Avrupa ve-
ya Amerika memleketinde sefire ol
saydı İstanbulda kalışını bukadar 
uzatır mıydı acaba?" diyorlar. Di
lin kemiği yok. Halbuki Madrid se-
firesi Emel Esin de kocasının yanı
na henüz gitmedi, İstanbulda daha 

Anlaşanlar buluşurlar 

AP'liler öğle vakitleri Bekir Usta
da buluşuyorlar. Lokantaya 

Yüksel Menderes seçmenleriyle, Ah
met İhsan Kırımlı arkadaşlarıyla, 
Saki Zorlu işadamlarıyla geliyorlar. 
Eski DP'lilerden Sıtkı Yırcalı ile ye
ni AP'liler arasında zaman zaman il
ginç konuşmalar da oluyor. Eski 
DP'lilerden Celâl Yardımcı da geçen
de Ankaraya geldi, hattâ -bilindiği 
gibi- Büyük Millet Meclisine de git-

ile başbaşa çıktığı yemeklerde daha 
mesut görünüyor da. . 

Bir balerin evlendi 

Devlet Balesinin "Primabalerin"i 
Meriç Sümen geçirdiğimiz hafta 

içinde evlendi. Nişanlısı -daha önce 
bu sayfada tanıtılmıştı- genç bir 
petrol mühendisi. Şimdi askerlik 
görevini yapıyor. Nikâhtaki tanığı, 
Muhafız Alayı Komutanı Albay İ. 
Hakkı Bayındır idi. Meriç Sümenin 
tanığı ise CHP Genel Başkanı İnönü. 

Meriç Sümenin nikâh töreni 
"Kuğunun sevinci" 

ti. Kendisiyle konuşanlar, Yassıada 
suçlularının politikadan' bıkmadık
larına karar verdiler. Zira Yardım
cı öyle ateşli konuşuyor ki!.. Sıtkı 
Yırcalı o kadar ateşli sayılmaz, o-
nun daha hesaplı bir konuşması var. 
Yüksel Menderesi görenler, ilk an
da karar veremiyorlar, "politika
dan hoşlanıyor mu, yoksa zorla po
litikaya sürüklendiği için bu işi is
ter istemez mi yapıyor" diye düşü
nüyorlar. Genç Menderes, güzel eşi 

İnönüyü arkadaşlarının düğününde 
görmek, genç balerinleri çok heye
canlandırdı. Hepsi, etrafını sardılar. 
Eski Dışişleri Bakam Feridun Ce
mal Erkin, Sovyet Elçisi Rijov, Po
lonya Elçisi Gebert ve eşi, Dışişleri 
Protokol Genel Müdürü Halûk Ku
ra ve eşi, İller Bankası Genel Müdü
rü Selâhattin Babüroğlu ve eşi, An-
karanın tanınmış doktorlarından 
Muzaffer Argun ve eşi, Devlet Bale
sinin yöneticilerinden Dudley Tom-

T ü l i ' d e n h a b e r l e r 
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TÜLİDEN HABERLER AKİS 

kolay yazı yazıyormuş. Bir de, bekâr 
elçiler memleketimizi temsilde, bu
lundukları memlektteki çevrelerini 
genişletmekte güçlük çekerler denir! 

Şâhâne bir kokteyl 

Ankara sosyetesinde adı çok geçen 
kadınlardan Yasemin Tanbay, 

yeni evinde bir kokteyl verdi. Eh, 
kokteyl dediğin böyle olur!.. Bütün 
kadınlar şık ve güzeldi. Aralarında 
birkaç da büyük elçi vardı. Hoş bir 
kalabalıktı. Bol içki, iyi ikram ile 
Yasemin Tanbay evsahibelikten iyi 
not aldı. Sefirler arasında güzelliği 
ve zerafetiyle Fransız sefiresi De Ju-
niac dikkati çekiyordu. Dışişlerinden 
Sadun Terem, Yalçın Kurtbay, Nec
det İlci ve eşleri, Ankara Tekel Mü
dürü Melih Sağtür, Ticaret Bakan
lığından Hikmet Pirinçcioğlu ve eş-
leri, toplantının en neşeli grupunu 
teşkil ediyorlardı. Yüksel ve İpek 
Menderes kokteylden erken ayrılıp, 
Carmen operasını seyretmeğe gitti
ler.İpek Menderes siyah elbisesi, 
breitschwanz mantosuyla çok güzel
di. 

Tanbaylar bir grup dostlarını 
kokteylden sonra da Süreyyaya da
vet ettiler ve geceyi nefis bir şekil
de kapadılar. 

Sazlı, sözlü, sesli gece 

Arta Doğu Teknik Üniversitesi 
Sosyalist Fikir Klübünün, geçti

ğimiz hafta Cumartesi gecesi, Üni
versite salonunda düzenlediği "Saz 
Şairleri Gecesi" çok güzel geçti. Sa
lon tıklım tıklımdı. Takdim konuş
masını Kurthan yaptı ve en yaşlı 
saz şairi Ali İzzet Özkana bir buket 
verildi. Ali İzzetten sonra mikrofo
na sırasıyla Nesimi, Hüseyin Çırak
man, Kul Hasan ve Âşık İhsani gel
diler, çaldılar, söylediler, bol bol 
alkış topladılar. Dinleyiciler arasın
da bulunan ve program dışı mikro
fona çağrılan Hasan Hüseyin ise 
birkaç şiirini okudu. 

Özel basın kokteylli sergi 
Ressam Muhip Özben, üçüncü re

sim sergisini, haftanın başında 
Pazartesi günü Ankarada, Fransız 
Kültür Merkezinde açtı. Sergi de 
düzenliydi, kokteyl de... Ancak, özel 
basın kokteyli olduğu halde, basın 

dışından da kimselerin bulunuşu 
gözden kaçmıyordu. 

Açışı, saat 18.30'da, Kültür Mer
kezi Direktörü fransızca olarak 
yaptı ve türkçeye çevrildi. 

Kokteylde birçok tanıdık yüz 
vardı. Meselâ Lâle Kura, eşi Halûk 
Kura, Munis Faik Ozansoy, Hamdi 
Konur, ressam Hakkı Torunoğlu, 
editör Remzi İnanç, Daniyal Eric, 
ressam Hüsnü Züber... 

Sergi 28 Aralığa kadar açık ka
lacak. 

Parayla değil, sırayla, değil mi ya? 
Âlem yine ol âlem 
"Bütçe görüşmeleri sırasında AP'li 

milletvekilleri çok güçlük çeke
ceğe benzer. Gece oturumlarında 
Ferruh Bozbeyli birçok arkadaşını 
bulamıyacak. Zira AP'liler, Gölbaşı 
gazinosuna, alaturka müziğin, oyun
ların havasına fena alıştılar. AP'nin 
gece toplantıları burada yapılıyor 
denilebilir. Hele Zeki Müren aşka 
gelip de masa üzerinde çiftetelliye 
başlayınca AP'lilerin neşesine diye-

SERGİ — Türkây Sağbilin, 1965 yılı sonunda Sanatseverler Klübün-
de açtığı sergi büyük ilgi topladı. Figüratif çalışmakta olan Türkây 
Sağbil, yavaş yavaş empresiyonizme kaydığını ifade etmektedir. Sa
natçının en ilginç tabloları, yumuşak yüzlü çocuk portreleridir. Bil
hassa "Baloncu Çocuk" ve "Bekleyiş" adlı eserleri pek ilgi gördü. 
Genç sanatçının bu, üçüncü sergisidir. 

Biraz Londra havası 

AP Manisa -milletvekili Neriman 
Ağaoğlu çoktandır pavyonlarda 

görünmüyordu. Biraz Londra havası 
almağa gitmiş, bir süre önce dön
dü. Bayan Ağaoğlu, bir zamanlar, 
pavyonlara falan İhsan Sabri Çağ-
layangil ile gelirdi. Bakanlık koltuğu 
karakedi gibi aralarına girince Ne
riman Ağaoğlu kavalye değiştirmek 
zorunda kaldı. Samet Ağaoğluna ge-
lince, o böyle yerlerden hoşlanmı
yor, evde oturup kitap yazıyormuş. 

cek yok. "Peki, AP'liler alaturkaya 
meraklı da, MP'liler değil mi?" de-
nilirse, eh, başta Genel Başkanları 
olmak üzere onlar da sık sık bura
larda arz-ı endam eyliyorlar tabiî... 
Bazı çevreler merak etmişler; araş
tırmışlar; Osman Bölükbaşı,' başta 
Behiye Aksoy, Nigâr Uluer, birçok 
şarkıcının söylediği şarkıları ezbe
re bildiği halde, şimdiye kadar hiç 
bir operaya gitmemiş. Yani irikıyım 
lider, müzikte de Batıya kapalı bir 
zat... 
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A.B.D. 
Zamana uyanlar 
Öbür söz ve düşünce alanlarındaki 

serbestlik ile sinema alanında 
uygulanan yasaklar karşıkarşıya 
getirilince dünyanın en geri, en sı
kı sinema sansürlerinden birinin 
Amerikan sansürü olduğu hemen 
göze çarpar. 

İşin tuhaf yönü, yasaklar liste
sinden ibaret olan bu sansür tü
züğünün doğrudan doğruya Ameri
kan sinema endüstrisi tarafından 
meydana getirilmesi ye uygulanma
sıdır. Ancak bu, gerçeğin yalnız bir 
parçasıdır ve insanı yanıltabilir. As
lında gerek bu yasaklar listesinin 
meydana getirilmesi, gerek endüst-
rinin bunu benimsemesi, gerek bu 
sıkı yasakların zaman zaman sade
ce kâğıt üzerinde kalıp uygulanma
ması, bazan değişikliklere uğrama
sı daha başka gerçeklere dayanmak
tadır. Bunların başında. Amerikan 
sinemasındaki ahlâk hocalığı işini 
katoliklerin yapması gelmektedir. 
En katı katolik ahlâk anlayışına 
göre hazırlanmış olan bu yasaklar 
listesi, ilk ortaya atıldığı 1930'dan 
buyana, metinde ancak ufak - tefek 
değişiklikler olmasına rağmen, uy
gulamada çok büyük değişiklikler 
göstermiştir. Bu durum, endüstri 
ile katoliklerin karşılıklı olarak 
kuvvetlerini sınayıp taktik değiştir
melerine, her iki tarafın da zama
na uyma zorunluğuna boyun eğme
lerine uygun olarak gelişmiştir. 

Vatikan sansürü 
Katoliklerin sinema sansürü alanın 

da söz sahibi olmaları amerikan 
mevzuatındaki bir boşluktan ve ba
zı olaylardan yararlanmak fırsatı
nı bulmalarıyla gerçekleşmiştir. 
Boşluk, Amerikada bir federal sine
ma sansürünün, yani Birleşik Ame-
rikayı meydana getiren bütün eya
letlerde uygulanan tek bir sansü
rün olmayışıydı. Amerikanın yalnız 
beş eyaletinde devlet sansürü var
dı, geri kalan eyaletlerde de bele
diye sansürleri yer almaktaydı. Bü
tün bu sansürler birbirinden büyük 
farklar gösteriyordu.Öyle ki, bazı 
eyaletlerde serbestçe gösterilen 
film, öbürlerinde yasaklanabiliyor
du. Olaylar ise, Amerikan sinema
sının doğuş yıllarında Hollywood'da 
patlak veren bazı skandallerin, yıl
dızların dedikodulu yaşayışlarının 

E M A 

basında mübalâğalı bir şekilde ele 
alınıp, kamuoyuna sunulmasıyla 
meydana gelen tepkilerin sonucuy
du. Amerikan sinema endüstrisi, 
tam hızını almağa başladığı sırada 
iki yönden karşılaştığı bu baskı 
karşısında kendine çekidüzen ver
mek zorunluğunu duydu ve ameri
kan yapımcıları bir araya gelerek 
1922 de bugün "Motion Picture Asso-
ciation of America - Amerika Sine-
ma Birliği" (MPAA) adını taşıyan 
derneği kurdular. O zaman kamuo
yunu yatıştırmak için filmlerin 
çevrilmesinde uyulması gereken 
bazı ahlâki ilkelerin yer aldığı kısa 
bir tüzük de yayımlandı, ama sine
macılar yine bildiklerini okuyorlar
dı. Katolik kilisesi ise işin peşini 
bırakmadı. 

1929'da doğrudan doğruya Vati-
kanın teşebbüsüyle Amerikan sine
masını "zabt-ü rabt" altına almak i-
çin harekete geçildi. Rahip Daniel 
A. Lord, Rahip F. J. Dineen ve bir si
nema meslek dergisini, yöneten 

Martin Ouigley, "Production Code 
- Yapım Tüzüğü" diye adlandırılan 
ama daha çok "Ahlâk Tüzüğü" 
"Hays Tüzüğü" gibi adlarla anılar 
sansür tüzüğünü kaleme aldılar. 
Tüzük ertesi yıl "MPAA" tarafın
dan kabul edildi. Ama yine, ilk dö
nemde olduğu gibi, kamuoyu uyu-
tulmak istendi ve tüzük bir süre 
"rafta" kaldı. 1933'te Vatikan yeni 
bir taarruza daha geçti, amerikan 
katolik piskoposlarının 1933'te A-
merikada yaptıkları bir genel top
lantıda Papa XI. Pie'nin özel tem
silcisi Monsenyör Amleto Cicognini 
"Yapım Tüzüğü"nün uygulanması
nı istedi, aksi takdirde sinema en-
düstrisine karşı bir "sefer" açılaca
ğını ima.etti. Bu seferin silahı ola
rak da 1934'te "National Legion of 
Decency - Ulusal Ahlâk Lejyonu" 
kuruldu. Bu teşekkülün tek amacı, 
"Yapım Tüzüğü"nün eksiksiz uygu
lanmasıydı. 

Kuvvetli silâhlar 
Amerikan sinema endüstrisi bu de

fa işin şakaya gelmediğini anla
dı ve tüzüğü uygulamak üzere aynı 
yıl "Production Code Administration 
- Yapım Tüzüğü Yönetimi"ni mey-

1 - Saç dökülmesini ünler. 
2 - K e p e k ve kaşıntıyı 

yok eder. 
3 - Saçları kuvvetlendirir 

ve besler. 
4 - Genç hücrelerin fa

aliyetini artırarak dö-
külen saçların ye
rine yenisinin gelme-
sini sağlar. 

5-Saçlara canlılık, ha
yatiyet ve güzellik 
verir. 
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dana getirdi. Yasaklar çarkı işle-
meğe başlamıştı. 

Amerikan sinema endüstrisinin 
korkusu boşuna değildi. Vatikan 
ve amerikan katolikleri ellerinde iki 
büyük silâh bulunduruyorlardı: Pa
ra ve Boykot!.. Birincisinin etkisi 
kendisini dolaylı, ama çok ağır bir 
şekilde duyurmaktaydı: Amerikan 
sinema endüstrisi Morgan Banka
sının denetim indeydi, oysa Morgan 
Bankası aynı zamanda Vatikanın 
hazinesinin büyük kısmını muha
faza eden bir bankaydı. Boykota ge
lince, 20 milyondan fazla amerikan 
katoliğinin bir filmden yüz çevirme
si, o filmin "yatması" için yetip de 
artıyordu. 

Böylelikle filmleri daha senaryo 
halindeyken inceleyip "tavsiyeler" 
de bulunan, daha sonra da tamam
lanmış filme izin vermek veya ver
memek yetkisini taşıyan "Yapım 
Tüzüğü Yönetimi"nin dışında, hattâ 
bu yönetimden gösterme izni almış 
olan filmleri bile yeni' baştan sınıf
landıran "Ulusal Ahlâk Lejyonu". 
Amerikan sinema endüstrisinin en 
korkulan bir "baskı grupu" haline 
gelmişti. "Ulusal Ahlâk Lejyonu" 
her hafta Amerikada gösterilmekte 
olan bütün filmleri sınıflandırıyor, 
bunu bütün katolik basınına, kato-

lik kiliselere bildiriyordu. Katolik 
sınıflamasına göre "A I"e giren 
filmleri herkes görebilirdi, "A II"-
ye girenleri yalnız büyükler ve genç
ler görebilirdi. "B" sınıfındaki film
ler kısmen sakıncalı olan filmler
di. "C" sınıfındakiler ise bütün kato-
liklere yasaktı. Nitekim amerikan 
katolikleri her yılın Aralık başın
daki âyinlerde "C" sınıfına giren 
filmleri oynatmakta ısrar eden si
nemaları boykot edeceklerine and 
içmekteydiler. Amerikan katolikle
ri sinema sansüründe ekseriya Pro
testanlar ye musevilerle işbirliği 
yaptıkları için bu boykot daha da et
kili olmaktaydı.. 
Değişen şartlar 
Ancak, "Ulusal Ahlâk Lejyonu"nun 

her buyruğunun yerine getirildi
ği eski "altın çağ"lar gittikçe geri
de kalmaktadır. On yıldanberi A-
merikan sinema endüstrisinde, dün
ya sinemasında ve toplumda kendi
ni gösteren gelişmeler, toplumsal 
şartların katı ahlâk kurallarından 

' önünde sonunda baskın çıktığım bir 
kere daha ortaya koymuştur. 

1956'da Kardinal Spellman'ın 
"Baby Doll Taş Bebek" filmi aley
hindeki vaizi bardağı taşıran son 
damla oldu ve vaaz kürsüsünü söz 
ve düşünce hürriyeti aleyhinde kul

lanması basında şiddetli eleştirme
lere uğradı. Bundan sonra katolik-
ler "zaman sana uymazsa sen za
mana uy" sözüne uymak akıllılığını 
gösterdiler. Nitekim 1957 de Papa 
XII. Pie, katoliklerin kötü filmleri 
takbih etmektense iyi filmleri teş
vik etmekle meşgul olmalarının da
ha doğru olacağını söyledi. Aynı yıl, 
"Yapım Tüzüğü"nde bir değişiklik 
yapılarak "yalnız büyükler için" a-
dıyla yeni bir sınıf, "A I I I " sınıfı 
eklendi. Böylece ahlâkî yönden sa
kıncalı görülen, fakat sanat yönün
den değer taşıyan filmlerin yasak
lanmasının önü alınmaktaydı. Ama 
son sekiz yıl içinde sinemayı saran 
"çıplaklık dalgası", cinsiyet mesele
lerinin gittikçe daha gerçekçi bir 
tutumla ele alınması bunu bile ye
tersiz hale getirmekteydi. Bu yüz
den amerikan katolikleri, geçenler
de, sınıflamalarına yeni birini da
ha kattılar: "A IV". Alaycıların "dü
şünen adam sınıfı" diye adlandır
dıkları "A IV'e giren filmler yalnız 
büyüklerin, o da kesintilerle görebi
leceği sinema eserlerini içine almak
tadır. Öyle görünüyor ki, toplumda
ki ahlâk görüşleri, sinemadaki 
"erişkinlik" arttıkça katolikler sınıf
ların sayısını artırmağa devamdan 
başka çare bulamıyacaklardır. 

(Radar Reklâm: 17) —688 
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