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ISKENDERUN VE ANTAKYA ME5ELESI NEDIR'

Fransa gıbı haklara ve muahe-
delere savgılı olmakla tanınmış
bır memleket kendı ımzası ııe
perçınledığı anlaşmayı tanıma
maya çalışıvor Içerıde ve dışarı
da bu hakiKatm olduğu gıbı bı
lınmesı gereklıdır

1921 de Londra Bans Anlaşma-
FI konferans'nda Turkıye rae^e
lelermın de muzakeresıne karar
verdıgı zaman Ankara'yı kendısı
ne çoktan merkez vapmış olan
Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı
hukumetı bu meselede bırıcık
soz sahıbı heyetın ancak kendı-

,sı tarafmdan kurulacak bır Turk

h c etı olabıleceğını bütun Avru-
pa va açık olarak soylemış ve
bunun dışında hıçbır hukunı ve
karann tanmmavacağını bildır-
mıştı Zaten o tanhte meşgul ol-
du£u buyuk Turk davası ıdı

Bılındığı gıbı galıp devletler
Osmanlı Imparatorluğumın dağıl-
mış tstanbul hukümetıne daha
once Sevr'de bır muahede ımza
ettırmısler ve bununla Turk mıl
letım parçalayıp vok edecek çok
açıklı bır duruma sokmuşlardı
Turk mılletı mutareke tatbıkatm
dan sezınlendığı bu sonucu ka-
bul etmemek ıçındır kı daha ev-

vel avaklanmıs re büyük sef
Ataturk'un BaşkanUgı He Anka
rada toplanarak kendı varlığını
koruyacak şıddeth bır kavgaya
koyulmuştu.

Fransızlarla Italyanlar ayn ay
n kendılenyle ban$ı saghyabıle
ceğımızı ılen surmekten gerı kal
madılar Fransa Başvekıli M
Bnand da Turklerle dost kalma
vı ısüvordu Ve sonradan duze!
tılır dıye anlaşma imzalanrmştı
Sonra Ankara'va gonderılen
Franklen Buyyon tarafmdan An
takva ve çevresınm ırk bagımsv
lıgını kabul eden snla$ma da ım
zalandı Halbukı Fransa bujrun
vurdum duymazhktan eelıvor
Işte mesele budur tşte bugun
adına Sancak denen tskenderun
ve An takva ve havahsme aıt
Turk davası bu kadar haklı bır
davadır Mutlâka yerıne getinle-
ceğinden şüphemız olmavan bu
haklı davada başkalannın ne dı
ve yanlıs yollara saparak sapa
sahalarda yalpa vurduklarına

saşıyoruz
Yunus NADI

ATATÜRK'E YAKINMA

BULMACA

SOLDAN SAĞA:
1 — tztnant'e benzer bir ba-

lık, 2 — Fazlaca bon — Samar-
yumun sımgesı, 3 — Doğu Ana-
dolu da bır üımızın adı — Tersı
bır ısım, 4 — Bır renk — Kırru
hallerde askerlerın ve kımı va-
kıt başkalannın bırbırlerıni tanı-
yabılmelerı ıçın aralannda ka-
rarlaştıklan soz, 5 — Tersi Do-
ğu Karaderuz bolgesınde bır ıl-
çe — Tersı su (eskı dıl), 6 —
Tersı dunyamızın uydusu — Gü-
ney Amerıka'da eskı bır uygarlık
7 — Tersi tıyatro sınema gıbı
oyunlann gunduz gostenmı, 8 —
Çocuk — Demlr lehva, 9 — Kıın-
ya'da bır grup adı — Çokluk
arasmdan yağmur getıren sert ve
geçıcı vel

YLKARIDAN AŞAÛIYA-
1 — Balıkçıların tuttuklan ba

Iıklan ıçıne attıklan sepet, 2 —
Yumurtamsı — Tersı orta Av-

1 2 3 4 5

nıpa'da bır nertır. S — Kadife
taklıdı — Mesleği, gorevı anla-
mında bır soz. 4 — Ögutülmus
buğdav — Askerlerın piydıklen
avakkabmın adı. 5 — Tersı bul-
maya çalışır anlammda bır soz
— Bir renk. 6 — Kararsızlık.

7 — Tersı aksi devırlerde kulla-
nılan bır sılah — Tersı osmıvu-
mun sımgesı. 8 — Başkasının sır
tından geçınenlere sovlenen soz
(çoğul) 9 — Önem veva aeğer
bakımından gitgıde yü<selen bır
sıra basamaklann her ıki — Ter
sı yemek veme eereksınımi du
yan

DÜNKÜ BÜ1JMACAMN
ÇÖZtMU

SOLDAN SAĞA:

1 — Parakete, 2 — Aplko —
Ara, 3 — razalaS. 4 — Aşevi —
Ama, 5 — Be — Ak, 6 — Olıçar
51. 7 — La — Eser. 8 — Malıka
ne, 9 — Temel — Mım.

YUKARIDAN ASAGIYA:
1 — Paraşol. 2 — Apas — La-

me 3 — Rızelı — aM, 4 — akaV
— Gele, 5 — Kolıbasıl. 6 — Erek,
7 — Tasa — şraM, 8 — Er — Maı
— nt, 9 — azaK — Dem

SİNEMALAR

BEYOGLU
ATLAS (44 08 35) Bu Gece

Bır Şehır Olecek — Jeffrey Hun
ter Margaret Lee (RI)

DtNYA (49 01 66). Ateşli Aşk
— Hayee Pontoef (Rl)

EMEK (44 84 39) Mutluluk
Okulu — Rock Hudson (3 hafta ı

FİTAŞ (49 01 66) Erkek De-
dığın Çapkın Olur — Lando Bu
zanca (Rl)

LALE (44 35 95) Hababam
Taburu — Mujdat Gezen

SES (45 24 16) Şehvet Kur-
banlan — Vıctona Wılde, Chrıs
tıne Kelly (RT)

SİNEPOP (44 24 22) Genç Kız
luc ve Otesı — Chnsta Ftee (2.
hafta)

YENÎ MELEK (44 42 89) In-
saıı Kas3bı — A. Rıcbart Gor-
don (RT)

ANKARA (64 16 861 Fıller Be-
nım Arkadaşım — (RT)

AS (47 63 15) Ateşli Aşk — Ha
yee Pontoef (Rl)

İNCÎ (40 45 95) Hababam
Taburu — Mujdat Gezen

KE\T (47 77 62) Erkek De-
dığm Çapkın Olur — Lando Buz
zanca (Rt)

KONAK (48 26 06): Bu Gece
Bır Şehır ölecek — Jeffrey Hun
ter. Margaret Lee (Rl)

MELODI (64 13 14) Kara Gü-
nüş — Jım Brawn (RT)

ÖZLEM (40 47 33) 1 — Kop-
m — Fıkret Hakan 2 — Kokla
Beni Melahat — Mıne Mutlu

SITE (47 69 47) Genç Kızlık
ve ötesı — Chnsta Free (2 haf-
ta)

ŞAN (40 67 92) Kbprü - Fık-
ret Hakan — Neclâ Nazır.

TAN (48 07 48) 1 — Seks Ku-
lııbu 2 — Korkunç Soygun (R.
T )

BEJIKTAJ
MISTIF". (4S İS 14) 1 — Seks

K u l ü b ü 2 — Poseyden Yanı-
jor dfflPS^

YILBMM47 63 42) 1 — Şımdl
Sıra Kımde — S Serdengeçtı.
2 — Sev Kardeşım — H Koçyı-
gît

YTMURCAK (40 Jî Î7) 1 —
Kopru — Fıkret Hakan 2 — Ki-
ralık Serserı

AKSARAY
BLLVAR (21 35 78) Koprü —

Fıkret Hakan — Necla Nazır.
HAKAN (23 42 33) Koprü —

Fıkret Hakan — Necla Nazır

tPEK <Î2 25 13) Hababam Ta-
bjru — Mujdat Gezen.

KRtSTAL (21 57 66) Erkek
Dedığın Çapkın Olur — Lando
Buzzanca — (RT.)

MUR4T (24 05 56) 1 — Haba-
bam Tabum — Mujdat Gezen,
2 — Namus Belâsı — Tamer Yı
Bit-

PTNAR (23 82 50) Yemin —
Penhan Savaş — Yalçm Gul-
han

RENK (21 l î 25) Hababam Ta
buru — Mujdat Gezen

ŞAFAK (22 25 13) lnsan Kasa-
bı — A Rıchart Gordun (R.T )

YILD1Z (23 25 88) tnsan Kasa-
bı — A Rıchart Gordon (R T )
KADIKOY

AS (36 00 50) Mutsuz Evlılik —
(Rt )

KENT (36 96 12) Kanh Teca
vuz — Davıd Hess

OCAK (36 37 71) HaDai- JTI Ta
bjru — Muıdat Gezen

OPERA (36 08 21) Bır Baba
Hmdı — Alı Povrazoglu

REKS (36 01 12) Kopru - Fık
ret Hakan • Neclâ Nazır

SIREYYA C36 06 82) Kanh Te
cavuz — Davıd Hess

TİYATROLAR

ALÎ POYRAZOGLU TÎYATRO-
SU (49 5h 52) : DeUler Boşand: -
Pazartesı hanç ber gun 21^0, cu-
nur'esı Dazar İS 30

BIRLIK SAHNESİ (48 53 46) —
Faşızmın Korku ve Sefaletı - Pa-
zartesı salı hanç her gece 18 15 -
21 15 - Pazar, 15 15 - 18.15.

ÇEVRE T1Y1TROSU (A. Er-
bulak - IM. Serezli — 25 01 75) :
Elem Terefiş — Pazartesı nanç
her gece 2130, pazar 15 00 (ma
tıne), perşembe 21 30 (halk), sa
lı. çarşamba. perşembe (öğrencı
ındırımlı)

lX)STLAR TÎYATROSU (47 04
08). Duşmanlar — Pazartesı, Cu
ma 2130 — Çarşamba, Pazar
15 30 • 18 45 — Cuma 18 45 Ke-
rem gıbı — Cumartesı 15 30 Al-
pagut Olavi — 18 45 2130

DEVEKUSU KABARE TİYAT-
ROSL (44 46 75) - mne)ı>r -
Perşembe harıç her g^ce 2130,
Çarşamba Cumartesı Pazar 18.50
(matme)

DE\LET TÎYVTROSU (44 31
91) Dırlık Duzen'ık — Her gece
İ0 30 — Çarşamba Cumürtesı
Pazar 15 00 (MaUne)

OYUNCtL%-

RI (21 56 «1) : Carrar Ana — Pa-
zartesı harıç her gece 2130 Çar
şamba, cumartesı, pazar 15 00
Cuma, pazar 18 15

G. ÜLKÜ - G. ÖZCAN Tt-
İATRUSÜ (46 80 91) : Kızlars
Goz Kulak Ol — Pazartesı hanç
her gece 2100 cumartesı. pazar
lb()ü (matme)

VEJAT UYGUR TİYATROSD
(22 41 12) — Süleymanıyelı P»
şazade SUleyman — Pazartesı ha-
rıç her gece 2130, cumartesi,
pazar 18.30.

KEVTERLER TÎY\TROSL1 (46
35 89) — Günden Geceye Çar-
şamba 15 00 - 2115, Perşembe
21 15, Cuma 21 15. Cumartesı
18 15 - 21 15 Pazar 15 00 - 18 15

TtRK YAZARLARI TtYATRO-
SL (21 58 74) — Yannlar Kımın
Pazartesı, Salı hanç her gece
21 00, Cumartesı, Pazar 18 00.
Çarşamba 15 00 (Matme) Her
Perşembe 21 00'de mdınmlı Halk
Gecesı

ŞEHİR TiYATROLARI

tATlH (26 53 80) : Anabtar
Sahlpler) — Pazartesı, salı hanç
her gece 2100, cumartesi, pazar

özur dılenm Perşernbe günkü «Kasım Dergüerin-
de» adlı «Kıtaplar» sutununda, Mılhyet Sanat Dergısi-
nın 7 kasım tanhlı 157. savısında çıkan «Kaside bollu-
ğu, Ataturk boşluğu» j-azısını asıl sahibı Talat Saıt Hal
man'dan alıp Cemal Sureya'nın adına bağlamışım As-
lmda cAşk Seslenışlerı. başlığını taşıyacak bır dizı içın
tarama çalışrr.ası ıçındeyım ve elımde uzun süre duran
kıtap. Cemal Sureva nın «100 *şk Şuruydı (Gerçek Ya
Mnevı, 1967) Fotograf benzerlığı, çağrışım jakmlıgı
Sonunda ozur dıledığım bır yanılgı

Talat Saıt Halman, guzel bır ginşle başlıyordu ya
zısma •Dıgnum Laude Vırum Musa Vetat. Mon» de-
mıştı Lâtın ozanı Horatıus ıkı bın yıl once Turkçesı
«Şur perısı, ovgbsune yarasan kahramanı sonsuz yas»
tır » Fazıl Hüsnu Daglarca Atatürk e şovıe seslenıyor
«Yazacağım senı daha, bır daha / Ben senın olumünle
\ar:şacagım » Turk tarıhının en bu>uk kahramanı ulu
sun yuregınde de, şıınnde de olumsuz Felkı vırmmc:
yuzjnlda dunj'aoa hıç bır devlet kurucusuna Ataturk e
olduğu kadar cok sayıda şıır yazılmış degıldir Edebı
yatımızda ataturk Sıırlen başlıbaşına bır tur, bir ge
lenek olmuştur denebılır .»

Bundan sonrasında bazı yennmeler « Ne yazık kı,
agıt ve o\gu adına, Ataturk'un anısma saygısızlık sayı
lacak kadar bozuk şışkın, guduk bınlerce şur de yazıl
dı, jazılıyor Bazı buyuk şahsıyetler, kendılerine ov
guler, kasıdeler yazarlardan zarar da gdrurler • Doğnı
bır yargı Yıllar once bır ozanın, başka bır sanatçıyı
anarken kullandifı bır ıkı soz üzerıne uzun uzun du
şunmuştum. «Guçlu sanatçı ama ogretmen şair Hem
ne çok Ataturk şiın var». demışti «Ataturk Içın Yaz
mak» konusuna bırkaç kez bu yuzden egUdım «Ozan
arkadaşımm, Ataturk'un herhangi bır yarunı da, Ata
turk'ü konu alan bır şur çabasını da onemsemeyeceğı
nı. değerlendırmejecetını duşunmıiyorum Ama soztin-
dekı sesındekı kuçumseme bellıjdı Bu Konuda haklı
olabılecegı durumlan duşündum once. Herhalde kendı
kuşkularımın da pavı olmalı bu ağırlıkta

Şımdiye kadar yazılmış AtatUrk şıırlerlnin, Ataturk
içın şıır yazma uğraşını kılçümseten. bu emegı ısmar-
lama, vanlış ıçtenlıksız, kusurlu, ılkel bır çaba saydıran
ortak nıtelıkleri, sanatın onuruna yakışmayan, ozanca
bir davranıştan uzaklaşan \alan'ı, çıkarrı bır kı^ılıklen,
hıç olmazsa gelgeç bır hevesten esınlenmış dergi ve
antolojı sayfalannda kolav yerler kapan moda fırsatçı
Iıklan mı vard* Görev düşuncesınden doğmuş sahte
lıklerı, bılınç altı bır sorumluiuğun gızli baskısıyla ya-
zılmış olanlarm getırdıgı yapmacıklan mı bellı olu>or-
du hemen"1 Ozan arkadaşıma, Atatürk ıçın şur vazma
dılegını >-a da bu voldakı veni denevleri hoş gosterme
yen hangı sebep bulunabılırdr» (Yenı Lfuklar îsrı
kasım 1964)

Bu şuphelerle bınlerce Atatürk şiırinı venıden oku
muş. antolojıler taramış, düşıUen ölçü yanılgısıyla \an
lış tutumlarm tutarsız abartmalann orneklermı sapta
mıştım Özellıkle sağlığında yazılmış olanlann taşıdıgı
ovgu aşmlıklanru apaçık gosteren dizeler aktarmıştım
Konuja yenıden dondugümu hatırlıyorum (Ataturk
portresınde dogu • batı tasviri Varlık, kasım \<W
Atatıirk'e Layık Olmak, Cumhunyet, 10 Kasım 1970)
« Fırsatçı açık gozlükler Dergılenn hıç oımazsa ka-
sım sayılarında, toren gunlerınde değerlenme olan^sınrı
arayan emeksız eserler Muşterılerı olan görevlı ogrencı
lenn cep harçhklarma goz dıkmış özel antolojı kalabalığı.
Bunlardan da bır şe> kalmıyacak doğalhkla »

Bu yuzden rahmetlı Orhan Seyfi Orhon içerlemiş,
onun şıırlerınde de rastladığım olçüsüz abartma ömekle-
nnı andığım ıçın benı Mılli Eğıtım Bakanhğına fm -a <si'-
tununda jurnallemıştı- «Edebiyat oğretmenı oldugunu
ışittıgım bir yazar, bızun Atatıirk ıçin vazdığımız şurle-
rm hıç bınnı begenmıjor Cumhunyette aşırı solcu bır
edebıvat oğretmenı, Hamıt'ten başlayarak Behçet Ke-

15 30 (matine).
KADIKOY (36 31 21) : Beste-

me — Pazartesı, salı hanç ner j
gece 21 OU cumartesı pazar 15.3u |
(matıne) j

H^RBİYE (4U 77 20) : Gallle — ,
Pazartesı, salı nar:ç ner gece
21 OU, cumartesı pazar 15 30

USKÜDAK (J3 U3 <H) : Hakan •
Pazartesı, saîı harıç her gece
21 OU, cumartes!, pazar 15 JU
(matıne)

İENI KOMKDI (44 04 09) :
Sahte Sofo — Pazartesı salı na
rıç her gece 21 Ou cumartesi,
pazar 15.30 (matıne)

ISTANBUL H\LK TTYATRO-
SU ( tmi t Tivatrosn • 47 18 86)
Bakireler — Perşembe hariç ıiar
?un 2130 Çarsamba, cumartesı
18 30 - Pazar 15 30 ,

KADfKOY tL TtYATROSÜ: (M ı
Hepguler - A Açanı — Müsaıt
Palas - Pazartesı hariç her gece
21 30 - cumartesı, pazar 18 00 (ma
tıne) '

rEVFlK GELENBE TtYAT-
ROSU (Kadıkö; Upera — A6 08 |
21): Sil Baştan — Pazartesı ha-
riç her gere 2130 Çarşamba
15 30 Cumartesı, Pazar 18 30 |

Edebiyat
Sohbetleri

Rauf
MUTLUAY

YALNIZ ADIN KALDI AĞIZL-^RINDA ONT^ARIN
EYLEMLERÎNİN DIŞINA DÜŞTÜLER
A2ALD1 AZALD1, AZALDI KOYDUĞLN dtKVt.K Şt̂ CDI
BÎR OLDO EĞRtLER DÜZLK

İŞTE ON KASIM ATATÜRK
KARŞINA ÇIKACAĞIM NE YÜZLE?

PAZIL HtlSNÜ DAGLARCA (VARLIK 818, KASIM)

TOMURCUK BAŞIN EĞMİŞ
ANALAR DIZIN DÖ6MÜŞ
KARA BULÜTLAR AÛMIS
ONDAN SIZLAR YÜREĞ1M1

BAŞA GEÇMIŞ YOZANLAR
KARA YAZI YAZANLAR
S^PKINLAR, KALPAZANLAB
ONDAN SIZLAR YÜREĞIM:

A RIZA ERGÜVEN (VARLIK 818 ^*C'TM 1975)

ÎŞTE BÖYLE ATATÜRK
KARANLIK SULARDAN GEÇİYOR YOLUMÜZ
GÜN IŞIĞ1NI NASIL ÖZLEDIK BİLSEN
ÎYt OLUR tNŞALLAH SONUMUZ.

YILMAZ AYBAR (HISAR 143 KASIM 1975)

mal e kadar yazılmış şıırlert bunun Için karalıyor. Buıv
larda içtcnlik vokmuş Valana mubalagava dajanan ka-
sıde artıgı şıırlermıs.. Genye icım kalıvor ovleyse.
Fakat Milli £ğitim BaJcanlîgı ne yapsın» Kendısme ve-
rılen vaMfeyi kotüve kullanan bınnı o^retmenlıkten
çıkarsa, onu tel^ar o hizmete koyacak ıdari vargı ha-
zır Bugün bu hale geldık » (Son Havadıs, 13 kasım
1170)

Elestin, yalansız bır aynaysa eğer, kımse ıst.*rrpz,
sevmez onu. Bırkaç dızesindekı raantık tutarsızlıgını,
ovgu abartmasını andım dıve OThan Sevfı Orhon,
konuvu bambaşka bır alana aktanvor. yalnız kendüe-
rını mıUryetçi sanan tekelci kafayla köpüruyordu:
•Bugun valnız putlar kınlmıyor: mılletımızın yaşa-
mak umitlen de kırılıvor baırlen yok edılmış bır
mılletin mıllı şuuru. mılh duygusu. milH varlıgi olur
mu' Türkiye komunist olacak dıve Korkmavın: vok
olacak dıye korkun Bugun bu suıkastı resmi bir va.
zıfe hal'nde japarak devlet butçesinden maas alanlar
bıle vardır' » Bakın konu nereye katıldı

Oysa gozlemlerım şövlevdı Olümunden önce Ta
zılan şurlerin pek çoğunda eski kasıdecılik tutumımun
alışkanlıfından gelen bır abartma varışı var Bıirıik
sıfatların ovgtısune yaslanan düşünceyı eylemı, top-
lumsalı, ulkusnl kişivı. kı«iiseH tekıli, yücelten gıinlük
acelecılıkler Ataturk'un olümünden bir ıkı yıl sonra
ıse yeni Türk şımnın kapısmdan girenz. Onun sağlı-
ğından çıkar ummavan, sanatın onurlu bağimsızlıSını
koruyan. bir ozıi dıle getınrken kendı olçülennden
\e inançlanndan 6dün vermeren çağdaş omekler
Atatürk ıçın orel esprler yaranbr da . Yalın bır sev-
gınm, köklü bır inancın. ulusun eyleme baflı zafen-
mn, süssuz ve gosterişsız çıkarsız ve yalansız sesini
getınrler. Tören gunlerınde bu ügınç şurlerınin okun

masmı tsterdım Cunktl ««uur devrinde» vazılmıs ?l-
ırlerdır En azından bir düşünce ve ülkü gücü. Eski
kuşak şaırlerinln kot eserlen yenne Dir destan silri-
nin coskulu sesi geiıyor susıışlarda da vazışlarda da
kışıden ve kisısrlden kurtulma sanaf eserinı gerekli
ozle doldurma çabası Atatürk'i) anmak konusunda
nıce guzel dilefin varlıtım bllerek Ataturk gerçegı-
nın, Atatlırkçtılük yorumunun her çeşit araştın \e
degerlendırmeve açık saglıgına inanmak ıçın vakıt
herhalde gelmıştir.

Butün bunlara eklenecek yerd durum şu. Ata-
türk'u ovme vanşı onun sağlıgında kaldı Matürk'un
va? anısını uratmsva da pek gerek vok artık: 37. yılı
doldurduk Her gözyaşı kurur bu surede, va da goz
yaşının \enne geçecek daha RÜçlu bır duvgu ve sev^ı
dogar yenıden Süphesız öv!e Atatürk'u bır ülkü
ulaşılamamıs bir ulküve ko*ma çabası, Kurtulus Sa-
vaşı Destanı ozgürlük kav^asuidaki bir ulusun bılmcı
yenı vannlann umııdu toplumcu tnanç ve guven kav
nafı olarak degerlendıren etkıli. anlamlı guçlu tçten
sıırl^r Hem yanhvnr hpm vn7ilacak daha Ne vaı
kı başka bir yamlgı şaırleri dolaylı vollara ui>or
Yaşanan gtınlerın elpstın=ını vap<<bılmek içın Atatürk
bır dılekçe fcapısı, bir «aglama duvan». bır yatunma
yeri olarak kullanıhyor Çeşıtli duşünce cephelermm
sozculeri, karşı vanı ığnelemeK suçlamak ıçın onu
bır araç vapma etilimındeleT örnejın Nahıt Ulvi Ak
gun, «Gazi heykelının guvercinlen nerdeler / Dört bir
yanı sannıs türlü çekinreler> derken örnegin Yılmaz
Avbar sözü tam o noktadan alıvor «Gorsen ne hal
devız şımdı / Senden sonra o kadar deSistı ki devır /
Gun batınca nasıl çıkarsa ortalığa ' oylesıne çıkt
varasalar bır bır • O%«a konu ne çekırge, ne yarasay
dı Gene başka oır akıntı

"YUSUF,,LAR VE "MENOFİS,,LER EVRENİNDEN
Engrfl «4CADENII

tYusufuIar gaddardır. fıra\-unlar gıbi Ama manda
vıireklı' «Menofıs»ler emekçüenn sımgesıdır Bır de
«Züleyhanlar vardır kapıtal'st toplum düzenmde eko-
nomık çarkı dışılıklerı ıle dondüren «Züleyha» kadın-
dır «Yusufnlar kadıncıl kadınlara düşkun, kadın düş-
kunudur de Kadının Fendı Zulejhaınar kadıncık >a
da kadın kadın'-ık degıldır' «Menofıs»ler kadını «Meno
fıs ce» ıster Nazım'ca1. c ^

Çağrışım bu ya, «Yolcusvu Gen - Ar'dan izlemıştım
«înek», Bulvar Tıyatrosu nea sergılenmıştı \anılmıvor
sara beş altı yıl once «Ferhat ile Şınnsın sergüendığı
jnllar, Baskent'e gelmışt'm O gun bugun bu savgm
ozanın sergılenmemış oır sahne yazısını bekleyenler
arasuıdayun Çagdaş Sanne gerçesleştırdı bunu sağlı
cakla .

Dogrj sovlemek gerekırse nYusuf tle Menof-«:»i
Çağdaş Sahne de bu doruk duzeyde beklemıvordum!
Şajırtıcı, umut ve kıvanç verıcı bır olay oldu bu

Vıktor Georgıev e Sofya da Çağdaş Sahne'yı anlat-
mıştım. Georgıev, Sofja Gençlik Tıyatrosu Genel Dı
rektoru Yıllarca oyuncu ve vönetmen olarak çalışraış
bır sahne adamı Ne vazıl' kı sojleşımız «Yusuf Ile
Menofısnı goremedığım hvr doneme raslamıştı Oyunu
nasıl buldugum yolunda sorulan sorulara yanıt vereme-
dım ol nedenlp .

«Nasıl olur da Nâzım Hıkmet Azız Nesın gıbı va-
zarlarm ovunları konservatuar eğıtımı gormemış kışı-
lerın ei;er.rir vorum.anır» denlı sorularla sık sık Var-
na'da, ozelhkle Sofj'a'da karşılaştım durdum Neyse'

Orü teaelemeden

«Yusuf Ile Menofıs»! geç ızledım Bu gecıkme oyu-
nun oturması ıçın jeterlı savüabılece». bır sure Çok
şev yazılmış çızılmış ovun ustune «Once > vazanlardan
Gunav Akarsu'nun duşüncelenne kesınkeş Katıldığımı
belırtmem gerek Akarsu nun Turk tıyatrosunda «Kesın
zıtlaşmalar» yargısı oylesine dogru Eskımıslıklermı yad
sıvanlarla ılerıcı devnmcı topluluklann surtuşmesm
den kımın sazançlı çıkacagı artık açık1 Akarsu'nun de-
dığı gıbı sahne sevırcismdekı bılınçlenme «goz boya-
malan» çoktan aştı, bu gerçek Sevırcı, ızleyen hangı
tıyatroya gıdecegının seçımını çoktan jap ı̂

«özel» bır tıyatronun, «guzel salonusnu beğener°k
>azıva başlajan bır ıkıncı yazı dış:nda, okudugum u

çuncü yazı Hasan Hüse>1n Korkrrmzglt'hıdi Korkmar
gU. oyunu biraz «asık çehreli» görmeJe istemıs Offcelı
bır ozan görüsü' Linko • dramatik Nazım'ca dizelere
koşut gülünçlu öğeleri «voruma ters duşüyor» dı>e de-
gerlendırmış Bir goruştur. tartışılabilır Şunu sovle
mekle yetınelmr «Asık çehrelı» demeç, bıldın aşısı,
sevirci ıle oyun oyuncu ıletışıminde geç tutar Yılmaz
Onav da belkı bunu duşünmüş GülünçIU oğelere sık
sık >er vermış Bu sulandınlma değtl. Kaldı kı, dev
rımcı tıyatro «asık suratlı» olmak zorunda değıl'

Ornek vennek gerekırse «Fıravun» Teoman Özer'ın
(tsıntık» kompozısyonu bu ıletışım, yani ızleyenle oyun
oyuncu iletışıminı kolay sağlryor, fıgürün kışüığını se-
yırcıye anında ıletıjor Asla grotesk düşmüyor, oyunun
genel temposun» bdvlesı bır «Fıravun » Gülşen Girgın
koç yenne «tkıncı Kadınnı çızen Cevza Şıpal da oyle
\ b

Örü zedelemeden dramatik vapıyı ustaca ekipieş
ttrmış Çağdaş Sahne çalışanlan Bu aşta Bertolt Brecht'
ı çok ıv ı bıldığme ınandıgım Yılmaz Onay'ın tuzu bü
vuk' Onaj"m oncelerdeki calışmalarına da yabancı de
ğılım Vecdı Sayar - ve Sınan Çetın - gıbi ekonomık
dekor gıvsı alanmda yetenekh genç kuşak çalışanlan
bılmez, tanımazlardan da değilım.

llk keı uhnalenİTor

«Yusuf île Menofis» ilk kez ramp ışıklanna çıkıyor
Turluve'de. Bu buyük ozanın, sahne yazılan da her
rurlü tartışmaja açık Ozan oldjğunca, sahne yazan ol-
duğu konusu bugune dek «tabuulaşünlmış. tartışılmaz
olmuş bazı çevrelerde Bır «Inek». bıı «Ferhat Ile Sı-
nm, bir «Kafatası» ya da «ölu Evi», ozan Nâzım'm
dızelerındekı gücü taşır olçüde sahne yazılandır kuş-
kusuz «Unutulan Adam»m Nâzım Hikmet'i sahnp va-
zan olarak da «unutulmaz» vaptığı yolunda konuşa.ı
Bulgar sahne adamlan tanıdım1.

Bıhnçlendmcı devnmcı tiyatrolar ülkemızde - çok-
luk dıdaktiK gorevlermı yerlenne getirme uğraşında
Kajıtasyonıtu yeğlıyorlar Bol keseden slogan saplantı«ı
ıle surçuyor ereklerınden sapıyor ve sarkıyorlar Bu
dalgaya pupa yelken katılan ornekler var1 AST, şımdı-
lerde bu dengeyı kurdu Dostlar Tıyatrosu da bu alanda
tutarlı bır topluluk Kuşkusuz bu konuda bır de Çag
daş Sahne'yı îazandık.

Biraz budanmalı

Ddaktık dengelı dramaturgi çalışması i!e sağlıklı

bfr sahne dtizeni çıkmış ortava. Yalnız. «Yusuf fle Me
nofiSDte prolog biraz budanmah. «Epope» gibı sıkıc
oluyrr prolog, Izlevenin oyuna Ifavusrflasına de*' özel
lıkle bu budanma Nazım'ca dızelenn tumünü tivatrc
şıır okutna saatı olmadığına gore çok eli açık serpış-
tırmejt \enne oyunun epıt:o dramatik ağ-nı güçlen
dırecek dızeler vmelenerek gerçekleştırılebılır

Yılmaz Onav çoır olumlu oldugunca yalın ve
koreografı aenemış adeta Taş duvar ışçılennm duva*
orme motıfı dovulmaz olçude vurucuydu Hele «Koroi
nun. handiyse Latin devrimcılerine özgu gıtar (Ferha
Lnanelıoflu) ve flüt (Atiıla Çaydere) desteginde ans
temayı bütunlediği de kuşkusuz dogru bır vargı olur
Boylece. «çalımlı» olmak venne valın ama «alımlı» raıi
zığ! ıle bır müzıkal ovun gerceklesmıs Çağdaş Sahne de
tşçılenn müzıkal ııtmık çekıç sallavışlan samrız Mak
sut Goksu Yılmaz Onav ıkılısının ortak bulgusu.. Mü
zık yonetmenı Ma^sut Goksu'vu esenlenz1

Sahne kurgusunda

Çagdaş Sahn? çalışanlan amator ruhlu profesyone'
oyuncular. «Yusut ll<" Menofıs»ı emek verdıklen dra
maturgı çalısması sonucu beceri tle korarTiışlar Sahnı
kurgusunda beyin Yılmaz Onay Ovuncu eksenınde «Yu
suf> KöksaJ Engür, «Menofıs» lnsan Sanıvar ve «Zuley
ha» Benn Ötenel Oçgenı var Koksaı Ensur heruz «Yu
cuf« değıl belkı Gıderek • Yusuf »a ulaşacak «Menofısı
thsan Sanıvar, geçen vıl OjTincular Bırl.ği nde sergile
nen verlı -Puntila Aga Ile Dşagı Mattı»dekı çızgısıni dü
şürmüvor Aynı ovunda tanıdığım Benn ötenel bu ke
«Züleyhasyj çiziyor. Temız dıksıvonu. doğaçtan prozodi
sı ıle ılgı derlıyor Benn ötenel Bir operet sanatçıs
gıbı tümcelen anlaşılır. ses tonu şık' Al' tigürlent
desteğı ıle Çağdaş Sahne de bır takun oyunu gerçekleş
mış .

lornumunın borcu

Ovunu oturmadan izleyenlere venıden izlemelerin
salık vermek bojnumuzun borcu1 özellıkle Devlet Ti
>atrolan'nın «sadık» ızleyıcılerıni uykudan uyandıracal
bır oyun «Yusuf tle Menofıs » Çağdaş Sahne'de, Nâ
zım ca )'Yusaf»lar ve «Menofıs»lpr evrenmde bu çırkın
savaşı kımlenn kazanacağım bellemek gerek Gaddaı
fıravunlara çanak tutan manda vureklı «Yusuf»lar el
bet bır gtin «Menofis»lere yenılecekler. îşte «YusuJ
Ile Menofıs»ın guncel orü'.

TELEVIZYON RADYO
14.58 \ E PROGRAM 20.40 SESSİZ YAŞAM

15 00 TFLE SPOR

Bu haftakı programda Ro-
man-.a - Ispanya mıllı ma
çının naklen ya\mı progra-
mın onemlı bolumunu teş-
kıl eduor Programın ko-
nukları Avhan Işık Udı
I-fan özbakır, Metın Gu
ver ve grıp konusunaa ko-
nuşacas bır aoktor Koy
programınaa Y' dıray Çınar,
parodı bolumande Alı Po;
razoğlu yer alr or Temcl
Jleıs ve Bay Mufettış Tele-
Spor'un çızgı kahramanları
Gençler ıçın ıse yenı bır
show geîıyor London ROCK
ve Roll Show

19 05T4TL1 SERT -Kuşlar»

Ganp bır şekılde gızli bıl-
gıler dışarıja aktanlmakta
dir Casusların kuşlardan
favdalandığı anlaşılıyor
Kahramanlanmız olaja kar-
şıdırlar .

tOOOHABERLER VE

HAVA DURUMU

1T rival tt Kııranpl

Programda sağırlar okulu-
nu tanıtıcı bır fılm vajın-
lanacak

21 10 ÇOK SESLt SAN4T
MCZlGl

Bugunku klasık Batı muzı
gı konsennde Vıvaldı'nın
«Mevsımlerden Yaz» adlı
eserı Hıkmet Şımşek jone
tımındekı vaylı çalgılar or-
kestrası tarafmdan seslen
dırıhjor Ajrıca programda
Paganını nın sonatı da ses
lendınlıyor.

2130KOMİSER COLIT>1BO

«Dıkışler Tutmazsa»

Dr Hıedeman'ın başarılan
nı kıskanan Dr Mansfıeld
Dr Hıedeman'a açık kalp
amelıyaü vapar Ancak
hemşıre Martın basanlı ge
çen amelıyatta bır garıplık
sezmıştır, bu yuzden öldu
rulur Soğuk kanlı katıl dok
tor, Columbo'yla başed»
mez Hıddetı kendısını e!e
verır.

22 45GÜNE B*KIŞ

23 00 PROGRAM VE KAPAMS

05 00
05 05
06 00
06 02
06 30
07 00
07 02
07 07
07 30
07 40
09 00
09 02

TRTI
Açılış ve program
Turkuler şarkılar
Kısa haberler
Gunaydın
Bolgesel gunav dın
Kısa haberler
Kısa haberler
Bolgesel jayın
Haberler
Bolgesel vavın
Kısa haberler
Anılarda nağmelerde
sevdıklerınız

10 00
10 01
12 55
13 00
13 l î
13 30
15 00
15 01
15 30

18 20
19 00
19 30

20 15
20 45

Kısa haberler
Yedmcı gun
Radyo - TV haberleri
Haberler
Oyun havalan
Bolgesel yayın
Kısa naberler
Deyışler ve ezgıler
Spor mağazm

Bolgesel yayın
Haberler
Bdlgesel vavın

Bu yurdun sesı
Tanhten yankılar

20 50
2100
2102
21 30
22 00
22 02
22 30
23 00
23 10
23 10
23 30
24 00

00 02

00.55

01 00

Çocuklar için
Kısa haberler
Dinleyıcı ıstekleri
Spor dergısı
Kısa haberler
Dınleyıcı ıstekleri
Klâsik batı muzığı
Haberler

• 01 00 Bolgesel yayın
Turkuler
Bızden ve batıdan
Kısa haberler
Klâsik Batı muzığı

Kısa haberler
• 06 00 Gece yansı

Ali Po\razoelu bufün bir narodi sunacak Telesımr •evırcilerıne

OR no
09 00
09 30
10 00
1100
11 30
12 lo
13 00
13 15
13 30

TRT1I
Gun başlıyor
Sabah konsen
Toplumsal ılışkıler
Çocuğun dünyası
Sohstler geçıdı
Yeşü Ada
KlaSik koro
Haberler
Çeşıtlı müzik
Kıtaplar • Dergıler

14 00
14^0
15 00
15 30

16 00
16 30
16 45
17 00

17 3<J
18 00
18.30

Soz bu mesleğm
Her hafta bır ozan
Ikı solıstten turküler
Opera ve operetlerden
seçmeler
Oda mUziğı
Bır solıstten ttirkuler
Bır solıstten şarkılar
Yajanan tarıh
Ikı solıstten şarkılar
Orneklerle dünva edebıyatı
Çağdaş sanatçılanmız

19 00
19 3U
20 00
20^0
21 00
21 4S
22 00
22^0
23 15
23 30
n 3=>
24 00

Haberler
Haftanın olayi
Unutulmayan sesler
Gonlu telımızı tıtretenler
Yavadığımız topraklar
TRT Çok Sesh Korosu
Bınblr DireK
Hattanın plâklan
Bir romanımız vaı
Haberler
Sarkılar geçıdl
Kapanış

07 00
07 02
08 00
09 00
10 30
1100

1130

TRT III
Açılış ve program
Gune başlarken
Sabah konsen
Muzık şolenı
Günun konseri
Turk Halk
Muzığınden ömekler
Muzık Masazm

12 30 Oğle konsen
13 00
13 30

14 3U

15 00
16 00
16.30
17 00
18110
18 m
19 00

20 00

20 45
21 30
22 30
23 00
24 01)
0100

Hattanın solıstı
Çagdaş Türk
Sanat Müzıgı
Çagıar bovu muzık
Hazırlayan
tlhan üsmanbaş
Gençler ıçın
Solistler ropluluklar
Konser saati
Sızın ıçın seçuklerimız
Ciz muzıği
Bır album
Pazann plaklan
Hazırlavan
Fılız Gençosmanoglu
Müzığe çagn
Hazırlayan
Farufc Yener
BaroK muzık
Tatil secesı
Caz muzığı
Gece Kon>eri
Gece ve muzık
Program ve kapanış

Boyut : 24 * 17 cm
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