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B§n §ergi
ı iirkiye İşçi Pattisi Kültiit ve Saııat Büro
İ sıil'nuür diizenlcdiği Resim Sergisi 1 Eki:n
- ıggı günü Şehir Galcrisiude ı:çıldı. Scrgi,

de tanrnmlş tessarnlarımızırı eserlerirıin yanr st_

ra, Prcasso, Fernand Leger, Leopold Levi gibi
}ıbaııcı iinlülerin, Abidin Dino, Avü Arbaş, Ne.
jat Devrim gibi Paris'te tr,erleşmlş resim ustılı,
nnın da esetleri var.

T.i.P., yeııi kurulmuş ve gelişme lıalinde bir
parti. Bunı 1ıığmen böyle bir sergiyi tlüzeııleye
lıiiiyor. Qysa bugün perti piyasasrna hAkim sii,
tiinen ölıür partiler lıöyle bir işe girişseler kenı,

dilcrine reslm aıınağoı eilecek ressam çıkaca
ğrnı pek sanınaın. önemli bit nokta bu. Sanatçı
!a& iııı setgi ile, T.İ.P. ye olaıı sempatilerini jös
teri:,ıorlar. Bu bakımaıen, sergirıin arılamr, sergi-
lerıen resimleriıı güzelliğintleın de ağrr basryot.

Niçin öbür partiler değil de t,i.P.? Çünkü
saııatçıIar, lıer zaman,, toplum içiııile kurulu dri,

zenle qatışanı, gelişeııi; lıaksrzlığa kötülüğe, çiı
kiııliğe karşı olanı tutmuşlardrr. Bunun için, şinı

diyıı kailar bizile hep §arrstçı - politikacı çaıs,

nrasr göıülmüştür. Çiinkü bugiiue kadaı polıtl
kacr, daima orta çağ kalıntrsr bir düzecılıı §avunü
cusu olarak kouuşırıuştur. Bu yüzden hiçblı paı
ti saııatçılar tatafından tutulmamış ve §anatçrlaı
beııimsiyebilecekleri bir partinin yokluğuııu his-
setıuişIerdir. T.İ,P. ııin oıtaya çıkınası bu durıı-
mu değiştirmiştir. Bugüıı, ilk defadır ki ilerici
§anafç1 y" ilerici aydrıı, giinül rahatlıhyla bir
paı,tiyi tutıbiliyot. Çünkü T.İ.P., toplumumuzda,
yeııil,i, gelişeni tenısil ediyor; daima yeııİden,
gclişenden yanq oları sanatçı da elbette T.i.P. yi
tutataktır.

Seıgiyi gezenler görecekler; değişik anlayış
ta ıesimlet, bithitine beneemiyen çalışma|np.
Beııee çok ilgi çekiei bit durumdut bu: saııatçı-
lar, değişik sxtııt arılayrşlarını sürilüi,mekle be,
raheı, gerıel ilkelerde r.İ.P. yl tlestekliyorlar.

Ayıır tıirlik lravesr bütün ileri aydınlar ve
eıııekçiter atasınd* tla kunulamaz mı? Birtakım
tııınel ilkeler iizetinde birleşemezler mi? Demok-
reitilı lrürı,iyetlertlerı yana vc faşizme karşı ol,
mak, topııak refoımu, eğitiın refornıu, özel sek
töriirı kuwet şutubu elurumundaki devletcilik
yerine sosyal adılet ilkesiniıı uygulama atac!

olaealr lrir devletcilik, milli lıağınsızlrk ilkesiııe
bağlılık, ıiış polltikada hükümranlık haklarımı-
za saygtı banşrılık... Bunlat üzerinde birleşmelı,
T.i P, ;i tlcsteklemok, t.İ.P. ae bitleşıııek lçin
yc!ıııez mi? Eu ilkelcri T.i.P. den başka savuııa,

İıilecek tek bir parti olmatlığrııa göre, blrtakım
ııfak tefek görüş ayrıIıklaruı lıir yana lııtakmak
geı,ç:knıez mi?

Ressamlaı bunun mümkiin olduğunu göstet,

alilerı iIeğişik sanat gnlayı§lırıııı siiriIürerek...T
lP. §i destektemeııin miimküıı oldrığıı gerceğın-

tle bİı"leştiier. Bunun için sergiııin enlamı, fe§irn,

leııle.r, tle süzel. diyorıırı-ı.
Şiınr|i sıta aydınlarda.
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