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İstanbul ekibimiz Yassıada duruşmalarını takip ederken, ç a l ı ş 
maları Yassıadadaki Yüksek Adalet Divanı çalışmalarına paralel ola
rak devam eden Yüksek Soruşturma Kurulunu da Ankaradaki A K İ S ' çiler adım adım takip ettiler. Yüksek S o r u ş t u r m a Kurulu, geçen haf
ta içinde gene bir takım sanık ve tanıkların dinlenmesi işine devam
etti. Dinlenenler arasında, operamızın olduğu kadar sosyetemizin de
tanınmış siması Ayhan Aydan da vardı. Ayhan Aydan bu sefer M e n 
deresten olma çocuklarının hesabını vermeğe değil, Menderes v a s ı t a 
sıyla edindiği servetin hesabım vermeğe çağırılmıştı.
*
aftanın mühim hâdiselerinden biri de, hiç şüphesiz, Devlet P l â n l a 
ma Dairesinin başına getirilecek birisini bulmak için Kabinede ya
pılan tadilâttı. Milli Savunma Bakanı Orgeneral Fahri Özdilekin B a ş 
bakan Yardımcılığına getirilişinin belli başlı sebeplerinden biri budur
ve bundan böyle memleketimiz hayatında mühim rol oynayacak olan
Devlet P l â n l a m a Teşkilâtı, gerçekten bir s a a t gibi işlemesini biraz da
Fahri Özdileke medyun olacaktır. "Hükümet" başlıklı yazıda, Kabine
de yapılan bu ameliyatın hikâyesini bulacaksınız.
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*
Gene geride bıraktığımız günler içinde Ankara, bir önemli ziyarete
sahne oldu. Düşüklerin devrinde Türkiyeyi ziyaret etmiş olan kral
ların sonuncusu, Ürdünün genç kralı Hüseyin, Yeni İdarenin kral b a r e mindeki ilk misafiri olarak Ankarada iki s a a t , Diyarbakırda da bir
g e c e kaldı. Pilotluğa pek hevesli genç Kralın bizzat kullandığı uçağın
daki bir arıza, H a ş m e t l û Kral hazretlerini Ankaraya iki defa inmek
zorunda bıraktı. Ankaradan ikinci kalkışında ise Kral hazretleri, a n 
cak Diyarbakıra kadar uçabildi ve belki de düşük dostlarının hâtıra
larından kurtulamadığı için geceyi orada geçirmek zorunda kaldı. Bu
pek eğlenceli hikâyeyi de gene "Devlet B a ş k a n l ı ğ ı " başlıklı yazıda
okuyacaksınız.
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Müesese

Şu elinizde tuttuğunuz A K İ S bu hafta sizlere, geride bıraktığımız
günler içinde Yassıadada cereyan eden son hâdiselerin gene en mükem
mel hikâyesini verecektir. K a r a r a kalan "Köpek D â v a s ı " ile duruşması
başlıyan ve cidden enteresan, enteresan olduğu kadar da eğlenceli saf
halar arzeden 6/7 Eylül duruşmalarına a l t teferruatı, A K İ S ' t e n b a ş 
ka hiç bir yerde bulamıyacaksınız. Hâdiseleri, gözleri olan herkesin
görmesi normaldir. Ama r a h a t ç a söylenebilir ki hiç kimse, bele Yassıadada Yüksek Adalet Divanı huzurunda
cereyan eden
hâdiseleri
A K İ S ekibinin gözleri ile görmenin ve anlatmanın sırrına eremiyecektir.
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Hüseyin EZER
Associated Press
Türk Haberler Ajans

uvvetle ümit ediyoruz ki, yıllar boyu edindiğiniz A K İ S tiryakiliği, şu
son üç sayımızı okuyup
Yassıada duruşmalarını mecmuamızdan
takip ettikten sonra daha da artmıştır. Başyazarımız, Metin Toker
idaresindeki bir ekibimiz tarafından takip edilen Yassıada duruşmalarına
ait yazılar, iftiharla söyliyebiliriz ki, Türk Basınında bu konuda yazı
lanların en mükemmelidir.
S e n e l e r c e sonra bu tarihi
duruşmaların
hikâyesini okumak isteyenlerin -eğer ilim adamı değillerse- başvura
cakları en emin ve zengin kaynak, hiç şüphesiz A K İ S koleksiyonu ola
caktır.
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Haftalık Aktüalite Mecmuası

Karikatür

Aramızda

Fiyatı 100 Kuruş
Kapak resmimiz
Bayar - Menderes - Koraltan
Cinayet şebekesi

*
u haftaki C . H . P . başlıklı yazıda i s e , C . H . P . nin 77 yaşındaki delikan
lı lideri İnönünün Ankarada günlerini nasıl geçirdiğini, Genel M e r 
kezdeki, göze batmayan a m a ısrarla devam eden çalışmaların hikaye
sini bulacaksınız.
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*
aftanın ortasında çıkardığımız A K İ S t e , bütün
titizliğimize r a ğ 
men gene bâzı klişelerin birer çamur parçasından farkı yoktu. B u 
nun sebebi, bir teknik arıza değil, mecmuamızın basıldığı Zafer g a z e 
tesinin o heybetli rotatifinin, fazla süratli ç a l ı ş m a y a dayanamamasıdır. Sizlere istediğiniz kadar A K İ S yetiştirebilmek için son hızı ile ç a 
lıştırılan rotatifin geçen haftaki azizliğinin bu hafta tekrarlanmaması
için elimizden geleni y a p a c a ğ ı z .
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Saygılarımızla

AKİS
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A Kİ S
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HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI

YA S S I A D A
Yıldızlar revüsü

İtibarsız bir dâva
sabah, daha vapura girildiğinde
alâkanın büyük olduğu anlaşıldı.
6/7 Eylül duruşmasının başlama
günü gibi, gemi gene kalabalıktı.
Bütün yerler dolmuştu. Üstelik, ca
zibe bakımından, yolcuların kıratı
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daha yüksekti. Şık sosyete hanım
larının yanında -CHP. nin müsta
fi "Kravatsız Maskot"u Güzide Tanrıyar bile oradaydı- genç ve güzel
Üniversiteli kızlar Fenerbahçeye ay
rı bir renk veriyorlardı. Zaten Yassıadanın, bütün salonların 1 numaralı konuşma konusu haline gelmesin
den bu yana *'müşteri"lerin dişi nisbeti muntazaman artıyordu. Ama
duruşmanın mahiyeti de kalabalığın
hicminde büyük rol oynuyordu.
Nitekim bir gün evvel, perşembe
sabahı Yassıadânınt jimnastikhaneden bozma duruşma salonu inanılmayacak derecede tenhaydı. Gün
demde "Köpek Dâvası" vardı. Dâva
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(Kapaktaki mahkeme)
haftanın sonunda bir akşam,
Geçen
Ekim güneşi Yassıada üzcerine
inerken yat küçüğü beyaz ve zarif
bir tekne arkasında köpükler bırakarak Heybeli istikametinde uzaklaştı. Orta güvertenin ve alt güver
tenin dibine isabet eden kısımlarda
bâzıları sivil elbiseli, bâzıları üniformalı bir takım kimseler iskeleye yanaşmış duran Fenerbahçe vapurunun yolcularına, mütebessim el salladılar. Saat beşe geliyordu. Yat küçügü beyaz ve zarif tekneyi hatırladıklarını sananlar kıçına baktılar.
"Halâs" yazıyordu. İsim yabancıydı ama, hayır, gemi mutlaka tanıdıktı. Fenerbahçe yolcuları yanılmıyorlardı. Bu, Bayar için yapılan ve
Bayarın doğduğu köyün adını alan
"Umur" idi. 27 Mayıstan sonra "Umur", "Halâs" adını almıştı. O akşam, Yüksek Adalet Divanının ha
kimlerini ve savcılarını almış götürüyordu. Bayar ise, iki subayın re
fakatinde muhafaza altında tutulduğu odasına gönderilmişti. Milletin
malı tekne, millet adına yargı hakkını kulananların Heybelîadadaki Panorama oteliyle Yassıadadaki du
ruşma salonu arasındaki gidiş geliş
lerine tahsis edilmişti.

Duruşmalar erken bitti ama -as
lında 17'ye kaslar sürmesi normaldir-,
Yassıadaya ancak tek günlük dave
tiye bularak gelenler dahi sızlanmayı
hatırlarından geçirmediler. Zira cel
se, hakikaten bir "Yıldızlar Revüsü"
halinde geçti ve ton on senenin kah
ramanlarından bir çoğu meraklı göz
ler önünde arzı endam ettiler.

a

Dâvalar

DURUŞMALARI

"Halas" yolcularının, ellerini gü
lümseyerek ve belli gönül rahatlığı
içinde sallamaları boşuna değildi.
Haftanın sonundaki gün saatler tam
15.45'i gösteriyordu ki Başkan Salim
Başol beş şahidin dinlenmiş olduğu
nu söyledi ve duruşmaları pazartesi
Babanı saat 9.30'a bıraktığını bildir
di. Dinlenen şahitler, zaten Yassıadada mevkuf bulunan kimselerdi, öteki şahitler şehirden celbedilecektl.
Başkan, belki de bu yüzden muha
kemenin devamını cumartesiye koymayi uygun görmemişti.İki günlük
bir dinlenme, gazeteciler dâhil, Yassıadanın bütün mensuplarının ve ge
diklilerinin hakkıydı. O gün, saba
hın 9.30'undan itibaren meşhur 6/7
Eylül hâdiselerinin hesabının görülmesine devam edilmiş ve bir takım
hakikatler yavaş yavaş belirmeye
başlamıştı.
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F.K.G. — DERDİMİ ANLATAMIYORUM BİR TÜRLÜ ...6/7 EYLÜL
HADİSELERİYLE İLGİM YOK BENİM.

AKİS ,24 EKİM 1960

YASSIADA DURUŞMALARI
la göz göze geldi. Bir iki saniye du
rakladı ve sonra yanındaki subayla
rın adımlarına ayak uydurdu. Gene
aynı elbiseyi giymiş, sâdece kravatı
nı değiştirmişti. Kravatı nedense
boynuna biraz gevşek bağlanmıştı.
Sol taraftaki yerine oturdu ve elleri
ni İki ayağının ortasına alarak, ayaklarını iskemlenin altında kavuş
turdu.
Ökmene gelince, o da sandalyasına ağır ağır ve alışmış bir adam edasıyla oturdu. Sanıklar içinde bu
lundukları durumu benimsemişe ben
ziyorlardı.
Saatlerin tamamı tamamına 9.30
u gösterdiği anda Yüksek Adalet
Divanı yan kapıda göründü. Başol
sert adımlarla koltuğuna geçti, di
ğerleri de yerlerini aldılar,
"Alt tarafı bir it"
sanıkların ve müdafile
Duruşma,
rinin baş rolü oynayacağı cel

Babaların

günahı

"— Siz kendiniz, alt tarafı bir it*
tir demiştiniz. Değeri olsa olsa bin,
binbeşyüz lira eder diye konuşmuş
tunuz ya.."
Ökmen itiraz etti:
"— Köpeği görmeden söylemiştim,.,,
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bütün zorlamalara ve yapılmış olan
hesaplara rağmen tutmamıştı. Hem
sanığı azdı, hem de çap itibariyle
göz doldurmamış, ciddiye alınma
mış, hadiselerin seviyesinde bulun
mamıştı. O bakımdan salonda inin
cinin top oynaması pek yadırganma
dı. Zaten haftanın başında İddialar
ortaya atılmış, sanıklar sorguya çekilmiş, hatta
avukatlar müstakbel
tutumlarını açıklamışlardı. Perşem
be sabahı tevsii tahkikat talepleri
bildirilecek, ' gerekirse savunmalar
yapılacaktı. Bütün bunlar bir saat
içinde tamamlandı.
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C. İleri Dolmabahçede

seydi. Avukatlar da yerlerini almış
lardı, Ökmenin iki avukatı Divanın
sağ tarafında, Bayarınki ise solda
oturuyordu. Nail Taner bu defa cübbesini giymişti. İlk söz Ökmenin avukatları
tarafından talep edildi.
İstenilen, tahkikatın tevsilydi. Genç
avukat evvelce hazırladığı metni okumağa başlamıştı. Hafifçe kürsüye
eğilmiş, mikrofonu eline almış, sesi
nin tonunu ayarlamış bir vaziyette,
arada bir Başkan Başola bakıp ko
nuşuyordu. Bu, bir talep değil bir nu
tuktu. Gözlüklerini hafifçe burnunun
ucuna indiren Başol bir müddet din
ledi. Sonra avukata dönüp:

"— Bu söylediklerinizden tevsii
tahkikat talebinde bulunacağınız an
laşılıyor. Daha evvel, simdi söyledik
leriniz ifade edilmişti" dedi.
Genç avukat hafifçe bozuldu.
Başkana baktı:
"— Sayın Başkan -sâdece sayın
Başkan dedi- istediğimiz tevsii tah
kikat talebinin daha iyi anlaşılması
için..."
Başol avukatın sözünü kesti:
"— Bunlar daha evvel söylendi
ve zapta geçti efendim. İstediğinizi
bir kelimeyle anlatabilirsiniz".
Başkan ve Ökmenin müdafii ara
sında hafiften başlayan ve Başolun,
avukatın sözünü kesmesiyle şiddet
lenen bir tartışma oldu. Neticede,
Ökmenin müdafii hazırladığı metnin
tamamını okumadan meramını an
latmak zorunda kaldı. Köpeğin değe
rinin takdiri isteniyordu. Divan, müdafilerin talebini incelemeden Ök
menin de fikrini sordu. Sabık Tarım
Bakanı yerinden ağır
ağır kalktı.
Mikrofona olan alışkanlığının tesi
riyle rahatça konuşmağa başladı.
O da köpeğin değerinin yeniden tak-.
dir edilmesini istiyor ve tahkikatın
bu yönden derinleştirilmesi talebinde bulunuyordu. Eski Bakan, muta
dı veçhile, pek parlak nutuk atma
mış, isteğini kısaca söylemişti. Baş
kanın cevabı oldukça sertti:

Duruşmaya mutad şekilde baş
landı. Yâni, evvelâ
dinleyiciler ve
basın mensupları yerlerine yerleşti
rildiler. Sonra, etraf tamamen bo
şaltıldı ve ilerdeki tel örgülerin ar
kasındaki demir kapı ağır ağır açıl
dı.Önde bir deniz ve bir hava suba
yının ortasına konmuş Bayar ağır
adımlarla
ilerliyordu.
Arkasında,
gene iki subayın arasında Ökmen
yürüyordu. Birbirlerine
mesafeleri
dört metre kadardı. Salona girdikle
rinde dinleyiciler ve basın mensupla
rı arasında bir heyecan görülmedi
Ne de olsa düşük Cumhurbaşkanıyla
düşük Bakana alışılmıştı. Hele du
ruşmaları başından beri takip eden
ler, kendilerini ağır ceza mahkeme
lerinden birinde zannediyorlardı. Ba
yar, aynı tempoyla sanıklara ayrılan
yere doğru yürüdü. Salonun arka ta
rafına rastlayan dinleyiciler kısmının
sağ tarafındaki köşede oturan kızıyAKİS, 24 EKİM 1960

Fenerbahçe vapuru Yassıadaya hareket ediyor
Tam yol ileri
5

YASSIADA DURUŞMALARI
olmadığı gerekçesiyle başladı. Bayar satıcıydi. Köpeğe 200 bin lira da
istiyebilîrdi! Gene de azmettirmiş olmâzdı. Bunlar söylenirken Bayar
hafifçe öne eğilmiş, elinin birini ku
lağına köymüş ve dikkat kesilmişti.
Avukat devam ediyordu. Sanığın bu
işle yakından ve uzaktan alâkası
yoktu. Alâkalılar o sıralarda mesul
mevkide olanlardı. Çiftlik Müdürü
köpeği bu fiyata almıyabilirdi. Aldıy
sa suçluydu. Görevini kötüye kullan
mıştı. Ama Yüksek Soruşturma Ku
rulu bu zat için meni muhakeme
kararı vermişti.
Sıra Savcının iddialarını redde
gelince Nail Taner bir parça durakladi. Önünden, bir kitaptan koparıl
mış birkaç yaprak aldı. Savcı, Bayarın Milli Mücadelede saklandığı
nı iddia ediyordu. Halbuki Bayarın
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Başol, gözlüklerinin üzerinden
Ökmene birkaç saniye baktı. Arka
dan, önündeki mikrofona eğilerek:
"— Tamam efendim, buyrun oturun" dedi.
Sonra, Divan Üyelerine eğilerek
durumu onlarla müzakereye başladı.
Fısıltı iki dakika kadar sürdü. Başol
tekrar mikrofona eğildiğinde salonda
çıt çıkmıyor, sâdece o sırada nöbet
değiştirmeğe gelen kıtanın sert ayak sesleri duyuluyordu.
"— iddia makamının, esas hakkındaki mütalâasından başka, sanık
müdafilerinin şimdi sorduklarına
karşı, söyliyeceği bir şey var mı
dır?" diyen Başola, başsavcı Egesel cevap verdi. Tevsii tahkikatla
reddi isteniyordu. Zira sanıklar daha
evvel köpeğin değeri hakkında Çift
likte fikir beyan etmişlerdi. Köpeğin

Amerikalı gazeteciler İrtibat Bürosunda
Heyecanlı bekleyiş

30 bin liraya satılması Cumhurbaş
kanlığı tarafından empoze edilmişti.
Başol Başsavcıyı da dinledikten son
ra gene küçük mikrofonuna eğildi
ve kararı tebliğ etti. Talep reddedil
mişti. Sanıklar kararı ayakta dinle
diler. Başol konuşmağa başladığın
da ökmen süratle yarinden fırlamış,
Bayara gelince avukatının İhtarı üzerine sükûnetle ve biraz da gecike
rek kalkmıştı.
Atatürkten şahit
ıra Bayarın müdafiinin savunma
sını yapmasına gelmişti. Nail Ta
ner cüppesini düzeltti -şaşılacak bir
şey yok, cüppesini düzeltti- ve önün
deki notlara bakarak müdafaa sade
dinde konuşmağa başladı.
Sanık avukatının müdafaası Ba
y a r a "azmettirme suçu"yla alakası
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Milli Mücadeledeki rolü bizzat Ata
türk tarafından Büyük Nutukta belirtilmişti. Sözün burasında Başol
küçük mikrofonuna eğildi:
"- Milli Mücadeleyi karıştırma
yın" dedi. Taner devama çabaladı:
"— Efendim bu nutkun..." Başol
gözlüklerinin üzerinden avukata bak
tı ve sesinin tonunu yükselterek:
"—- Sözümü kesmeyin. Size söy
lüyorum, kesmeyin"
Taner bir kere daha davranacak
oldu. Başkanın ikinci İhtarı hiç de
yenilir yutulur cinsten değildi Taner
cüppesini düzelterek sustu. Başol,
hâdiseyle Millî Mücadelenin alâka
lı olmadığını söylüyordu. Bayarın
Başbakanlık yaptığı da herkesin bildiği bir husustu. Başkan sözünü
bağladı;

"— Ama insanın sonradan gözü
kararabilir. Yolunu şaşırması mümkündür. Bu itibarla dâvanın çercevesi dışına çıkmayın."
Sanık avukatı mecburen çerçeve
içine girdi ve sözlerini bitirdi. Gerçi
aynı konuda birkaç kelime daha söylemeğe yeltendi. Sözlerinin Savcının
iddialarına karşı olduğunu anlatmak
istedi ama Başol işi kısa kesmiş ve
Ökmenin avukatı Nadim Aptullaha
söz vermişti. Taner cüppesini düzelterek tekrar yerine oturdu, Ökmenin
genç avukatı bu sırada ayağa kalkmis ve yana yakıla Başola, müdafa
alarını arkadaşı Bülent Güçerle be
raber hazırladıklarını,
savunmanın
bu kısmının onun tarafından yapılacağını anlatmağa çalışıyordu. Başol
birkaç saniye düşündükten sonra
sırayı bozmağa karar verdi ve Bülent Güçeri kürsüye çağırdı.
Güçerin savunması suçun sabık
Cumhurbaşkanına alt olduğu tezi üzerine bina edilmişti Ökmen Bakan
dı. Cumhurbaşkanı tazının satın alınması için tesir etmiş, alâkalı me
murları baskı altında tutmuştu. Ökmenle direkt temasları olmamış, es
ki Tarım Bakanı hâdiseye daha son
ra muttali olmuştu. Muttali olduğun
da da istemiye istemiye işin yapılması gerektiğini ifade etmişti. Yâni
Ökmenin tak suçu karara imzayı
basmasıydı. Hani, zamanın cakalı
Bakanlarıma da yaptığı tek iş geti
rilen evrakı bir güzel imza etmekten
başka neydi ki ? Vaziyet böyle olun
ca suçun tamamen Bayara ait oldu
ğu meydana çıkıyordu, Ökmen beraat etmeliydi.
Ve Bayar konuştu
şin bundan sonrası, "Köpek Dâvası"nın tek ehemmiyetli sahnesini
teşkil etti. Bütün müdafaalar sıra
sında sandalyasında ellerini iki ba
cağı arasına sıkıştırarak oturan Ba
yar, kendisine söz verildiğinde diri
adımlarla mikrofona yöneldi. Elleri
ni parmaklıklara dayayarak Başka
na baktı. Başkan Bayara, sorgu "sı
rasındaki ifadesinin ve müdafilerin
sözlerinin dışında bir şey söyleyip
söylemiyeceğini soruyordu. Sabık
Cumhurbaşkanı sesinin tonunu ayarlıyarak, şimdiye kadar söylenilenle
rin dışında bir şey söyledi:
"— Aslında bu masum bir hare
kettir ve kimseye bir menfaat temin
etmemiştir. Adalet Divanınızın vere
ceği karar müspet olsun, menfi ol
sun benim için mühim değildir. Sâ
dece vicdanlarınızda bu meselede sa
mimiyetimin ve masumiyetimin ka
bulünü rica ederim."
Sabık Cumhurbaşkanı bundan
sonra ağır ağır yarine oturdu. Diri
görünüyordu, O sıralarda dinleyici
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Duruşmaların Anatomisi

Köpek ve Bebek
mecmuası bu hafta
duruşmalarına yer
ayırmıştır. Mecmua Anayasayı ih
lal gibi ağır bir suçtan muhakeme
edilmekte olan düşüklerin Köpek
ve Bebek hikâyeleri nevinden bir
takım basit, fakat itibar kırıcı, kü
çük düşürücü ithamlar altında tu
tulmasını yorumlamaktadır. Mec
muaya bakılırsa Demokratları tu
tan geniş köylü tabakasının Men
deresten soğutulması için düşüklerin böyle suçları ortaya çıkarıl
maktadır. Yoksa, o tabakalardı ih
tilali hakikaten meşru kılan şart
ları anlamalarına imkan yoktur.
Bu, bir taktiktir. Evvelâ düşükler
halk nazarında itibardan düşürüle
cekler, ondan sonra gerçek suçla
rından dolayı mahkûm edilecekler
dir. Tazı şöyle, bitmektedir: "Ko
mite düşünmektedir ki her Türk,
Afgan tazısını ve hamile metres hi
kayelerini anlayacaktır. Mesele,
dünyanın Türk
adaletini anlayıp
anlayamayacağıdır."
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Time'ın yazısı bir mecmuanın
kendisine mahsus ekzantrik görü
şü değildir. Zaten Time'ın, ekzan
trik görüşlerden ziyade herkesin
malı olan aklıselime uygun haki
katleri ortaya serdiği ve muazzam
tirajını öylelikle sağladığı bilin
mektedir.
Mecmuanın
kendisine
has olan tarafı üslûbu ve kullandı
ğı kelimeleri,
tâbirleridir. Yoksa
görüşler, anglo - saksonların dedi
ği gibi "Sokaktaki Adaméın fikir
leridir. Köpek ve Bebek meselesin
de de bunun böyle olduğunu anla
mak için Yassıada duruşmalarım
takip eden yabancı gazetecilerle
şöyle bir konuşmak kâfidir. Yaban
cı muhabirler ve bir çok Türk ga
zeteci "Köpek Dâvası"nın tutma
yacağını daha ilk günden belirt
mişlerdir.
Köpek ve Bebek dâvaları gürül
tülü şekilde ortaya atılırken basit
vatandaşın eski devrin
mesulleri
hakkındaki kanaatini bunlara daya
yarak ayarlayacağı zehabının zi
hinlere hâkim olduğu bir hakikat
tir. Aslında bu hikâyeler, mahiyet
lerinden ziyade mânaları bakımın
dan ehemmiyetlidir ve birer sem
boldür. Köpek satışı düşüklerdeki
devlet anlayışının, Bebek hikâyesi
Menderesteki insanlık anlayışının
ifadesini teşkil etmektedir ve bun
ların düşüklüğünü "sakıt" kelime
sinin karşılığı olarak değil, karak

terlerinin bir vasfı olarak tescil et
mektedir. Ama Türklere devrilen
idarenin gayrımeşru hâle düştüğü
nü anlatmak için bu gibi vasıtalara
lüzum yoktur. Türkler devrilen ida
renin gayrımeşru hale düştüğünü
evvelâ anlamışlar, ona karşı sonra
dan ayaklanmışlardır. İhtilâli bir
avuç aydının eseri saymak ve mem
lekette Demokrat düşükleri halâ
sıkı sıkıya tutan kalabalık bir kütle
nin mevcudiyetine inanmak neden
se batılı gazetecilerin kapıldıkları
bir zehaptır. Bu, biraz da tükürülenin yalanamamasının neticesidir.
Bir çok batılı gazete D.P. iktidarı
nın son yıllarında bu iktidarın çı
ğırdan çıkmış olduğunu belirtmek
le beraber bir iyi tarafı bulunduğu
nu, bu yüzden köylerde tutulduğu
na tez olarak savunmuştur. D.P.
yi köylünün tuttuğu masalı son za
manlara -bilhassa 1957 seçimlerinekadar Türkiyede dahi yaygın bir
inanç olduğuna göre yabancıların
böyle bir teşhis hatasına düşmele
rini mazur görmek gerekir. Mesele
bu yanlış inancı dışarda beslemekte
devam etmemek, içerde ise onu zi
hinlerde muhafaza suretiyle Köpek
ve Bebek meselelerini ön plâna çı-
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Afganlı "Bastı"
Kim bastı ?

karmak gibi taktik hataları yap
mamaktır. Bu tatlını, hâdiselere
objektif bakılırsa, umulan kuvveti
getirecek yerde umulmayan bir za
afa yol açmıştır. Simdi, ciddi me
seleleri n plana alma saati gel
miştir. "Bütün mesele bu muy
muş?" düşüncesini ortadan kal
dırmak ve meselenin ne olduğunu
herkese göstermek lâzımdır. Eğer
Yassıada duruşmalarının . perdesi
"Köpek dâvası" gibi bir operet sahnesinin değil, meselâ İstanbul ve
Ankara hâdiseleri, Topkapı ve Uşak suikastları gibi vahim cinayet
lerin üzerine açılsaydı ve perde Anayasayı ihlâlin ispat edilmiş, milletçe hükme bağlanmış suçunun fa
illerine dağıtılacak amaların üze
rine kapansaydı çok şey kazanılır
dı. Mönü o kadar zengindir ki çere
ze sofrada yer yoktur. Zira çerezle
mide şişirildiği takdirde, asıl ye
mekler mutlaka tabaklarda kala
caktır.
D.P. İktidarının başlıca hatası
"köylü anlamaz" veya "köylü bun
dan anlar" formülünün arkasında
kurnazlık peşinde koşması olmuş
tur. İktidarlarının son zamanların
da D.P. büyükleriyle temas edenler
bilirler: Bunlar, V.C. yayınlarının
gülünçlüğünü kabul etmekle bera
ber köylünün tesir altında kalaca
ğını hesaplayarak gülünçlükte ıs
rar etmişlerdir. Bunlar bir çeşme
ve bir camiye millet ekseriyetini
avlayabileceklerinl sanmışlardır. Ama bu yol kendilerini ilk seçimde,
ne kadar hile yaparlarsa yapsınlar
kaybedecek vasiyete getirmiştir ve
çâreyi seçimleri topyekün yok et
mekte görmeye itmiştir. Temel
yanlış olunca onun üzerinde yük
seltilen binanın çürük
çıkmasın
dan daha tabii birşey olamaz. Türkiyedeki bütün seçimlerde şehirler
ile köyler, aydınlar ile basit vatan
daşlar nisbet itibariyle hep aynı
istikamette oy vermişlerdir. Aydı
nın anladığını köylü mutlaka an
lamış, aydının gösterdiği tepkiyi
kendi çeşnisi içinde göstermiştir.
Zaten insanın kendi anladığını
başka herkesin de anladığım ka
bul ederek davranması olgunluğun,
gerçek batılılığın ilk şartı değil
midir ve "canım, ben anlıyorum ama herkes nasıl anlasın" düşünce
si gülünç bir kendini beğenmişliğin
şarkta çok görülen ifadesinden
başka nedir ki?
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sıralarında bir genç k a d ı n , hafiften te
b e s s ü m e t t i . Nilüfer G ü r s o y u n b u t e 
b e s s ü m ü n ü babası g ö r m e d i . D u r u ş 
ma pazartesiye
bırakıldı ve sanık
lar geldikleri gibi
s a l o n d a n çıkarıl
dılar.
M a h k e m e salonunun kapısından
dışarı adımını a t a n B a y a r birden bir
balon gibi söndü.
Omuzları çöktü.
Adımları müteredditleşti.
Hareket
leri yavaşladı. D ü ş ü k C u m h u r b a ş k a 
n ı son atımlık b a r u t u n u , söylemeğe
günlerdir c e s a r e t
edemediği sözleri
saffederken h a r c a m ı ş gibiydi.
Primadonnalar
albuki ertesi
günkü celse b a m 
bir canlılık içinde cereyan
e t t i . B i r defa, s a h n e d e bir çok yıldız
vardı. Menderes, Zorlu, Köprülü,
Gökay, Hadımlı Bayatın yanında ar
şı e n d a m ediyorlardı, ö ğ l e d e n son
rası için ise B a ş k a n tatlı bir sürpriz
hazırlamıştı. Şahitlerin dinlenmesi
ne geçti ve İ s t a n b u l u n eski d e h ş e 
tengiz Örfi İ d a r e K o m u t a n ı N u r e d din Aknozu, şehrin s o n " K u d r e t l i Ad a m " ı K e m a l Aygünü, h â t ı r a defte
ri meraklılarından Ş e m i E r g i n i , - g ö beği erimiş göbekli vali E t h e m Yetkineri, Mecliste İ n ö n ü y e milliyetçi
lik dersi vermeye M e n d e r e s tarafın
d a n m e m u r edilen Aleksandr H a c o pulosu s a l o n a a l d ı . Dinleyicilerin
keyfine h a k i k a t e n p â y â n y o k t u .
O g ü n her şey, g e n e s a a t t a m
9.30'da b a ş l a d ı . S a l o n a ğ z ı n a k a d a r
dolmuş, 6/7
Eylülün onbir
sanığı
yerlerini a l m ı ş l a r d ı . B a y a r iki k a r a
subayının o r t a s ı n d a getirilmişti. M e n
deres bir k a r a , bir deniz subayının

Düşük
Cumhurbaşkanı
pek şık
görünüyordu. Lâcivert elbisesini iyi
bir terzi tarafından iyi dikilmiş iyi
kumaştan bir koyu gri elbiseyle de
ğiştirmişti.
Ayakkabıları
gene si
yahtı a m a evvelki celselerde giydiği
pabuçlar değildi.
Gömleği açık gri
renkteydi. Buna mukabil düşük M e n 
deres kahverengi elbisesini muhafa
za ediyordu. Zaten sabık Başbakan
sâdece gömlek değiştirmekle yetin
mişti. Mamafih bu gömleği de ö t e 
kiyle aynı renk ve aynı biçimdi. O
bakımdan
bir
fark
sezilmiyordu.
Fark, üstadın fiziğindeydi. İlk celse
deki o bitik adam bu defa toparlan
ma yolunda olduğunu belli ediyordu.
Konuşmak
yaramıştı.
Eski, fıstık
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H başka

arasındaydı, ötekiler, ellerinde pardesüleri, birerle kol halindeydiler ve
kafileyi Oktay Engin
kapatıyordu.
Menderes otururken Bayarın selâm
ladı. F a k a t ikisi de birbirlerine yüz
vermediler.
Bu, daha ziyade bir
"Gösteri Selamlaşması" idi. Düşük
ler artık gazete okuyorlardı ve g a 
zeteler D . P . iktidarının iki büyük
başı arasındaki
soğukluğu
belirt
mişlerdi. Bayar,
duruşmaların bir
başka anında bir başka dostluk g ö s 
terisi yaptı. Menderesin dolmakale
mi yazmaz hale gelince cebinden
kendi dolmakalemini çıkardı ve on
yıllık Başbakanına verdi. Menderes,
işini bitirdikten sonra, on yıllık Cum
hurbaşkanına
kalemini
iade
etti.
Galiba, Bayarın malının
kıymetli
olduğunu biliyordu ve "Köpek D â 
v a s ı n ı n tafsilatını gazetelerde oku
muştu.
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Yassıadaya süpürge gidiyor
Temizlik

var!

gibi haline d ö n m e k ü z e r e bulundu
ğu anlaşılıyordu.
G e r ç i yüz ifadesi
g e n e b e d b a h t t ı . Ağzının çizgileri a
şağı aşağıydı. Tıpkı kaşlarının çizgi
leri gibi. Biçimsiz b u r n u , b ü t ü n b i çimsizliğiyle ç ı k m ı ş t ı . Saçlarının a r 
k a tarafı k a l k m ı ş t ı .
A m a , ilk g ü n e
n a z a r a n değişiklik a ş i k â r d ı . K a l a b a 
lık görmek, kalabalığın içine g i r m e k ,
kalabalık karşısında
konuşmak bu,
D . P . devrinin şüphesiz e n a l â k a u y a n d r ı c ı s i m a s ı üzerinde c a n l a n d ı 
rıcı tesir y a p m ı ş t ı . C e l s e boyunca
tek
hatası,
tıpkı
avukatlarından
B u r h a n Apaydın gibi h e r fırsatta lâ
fa k a r ı ş m a s ı , zır zır o r t a y a ç ı k m a s ı ,
b u yüzden z a m a n z a m a n terslenip a 
zar işitmesi o l d u . Böyle a n l a r d a , y e 
rine dönerken d ü ş ü k B a ş b a k a n ı n
yüzünü görenler a r t ı k B a ş b a k a n ol
m a m a n ı n Menderese n e derece a ğ ı r
geldiğini kolaylıkla farkettiler ve o
n u n kendisine " S a b ı k B a ş b a k a n " d e 
d i r t m e m e gayretlerini gülümseyerek
hatırladılar.
9.30'da Yüksek Adalet D i v a n ı ye
rini a l d ı .
Gelenler ve gelmeyenler
a ş k a n sanıkların yoklamasını y a p 
tırdıktan s o n r a a v u k a t s ı r a l a r ı n a
bir göz a t t ı . Menderesin iki müdafii
sağ taraftaydılar. B ü t ü n diğer öteki
avukatlar soldaki sıraları tercih e t 
mişlerdi.
Okunan avukat
isimleri
arasında tanınanlardan
Sahir E r 
m a n , E n v e r Safter, Sulhi D ö n m e z e r ,
Nurullah Kunter
yoktular.
Sahir
Kurutluoğlu, N ü v i t Yetkin ve Zeki
K u m r u l u n u n isimleri d e Prof. K ö p -
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Yassıada

kumandanı

Gerçek bir asker
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cak ki üstad Cumhuriyet muhabirine
pek sert davranmıştı. Ama böylece,
şaşkınlığının da yeni bir örneğini
verdiğinden tabiî habersizdi.
Pandomima başlıyor
sanıklardan
P andomima
Ali Balinin sorguluyla

Mehmet
bağladı.
Balin, hâdise anında, Selânikte Baş
konsolos bulunuyordu. Beyaz saçla
rı vardı. Açık gri, kruvaze bir elbi
se giymişti. Heyecandan veya kor
kudan tirtir titriyordu. Hele Başkan
kızıp, kendisini bir kaç defa azarla
yınca bayılacak gibi oldu. Sesi çık
mıyor, lâf anlamıyor, söyleyecekle
rini karıştırıyordu. Onu gördükten
sonra hariciyemizin niçin iyi işleme-
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rülünün avukatları olarak okundu.
Prof. Köprülü, bunlardan habersiz
kendilerine vekaletname tanzim et
tirmişti. Halbuki üç avukat, Prof.
Köprülüyü müdafaa etmek için dahi
olsa Yassıada duruşmalarına katılmama kararı almışlardı. Bu yüzden
sakıt değil de sabık D.P. Bakanı bir
müşkülle karşılaştı. Yassıada sattık
ları üç avukatla temsil edilecekti.
Köprülünün kontenjanı böylece doluyordu. Halbuki vekaletname verdiği
kimseler gelmeyeceklerdi.. Allahtan
üç C.H.P. mensubu vazifeden istifa
ettiklerini bildirdiler. Köprülünün
kontenjanı boşaldı, kendisini akrabasından bir müdafi ile temsil ettirme
imkanını bu suretle buldu. Gelmeyen
avukatlar arasında Sayarın müdafii
Nail Taner de vardı. Üstadın bir gün
evvel şehre dönerken Fenerbahçede
geçirdiği eğlenceli bir macerayı seyretmis olanlar, artık gazeteciler arastnda "şaşkın avukat" diye şöhret
bulan Tanerin ya vapuru kaçırdığım
ya da günü unuttuğunu düşündüler.
Bir gün evvel orta boylu, çıplak
başlı bir adam vapurda kendisine
gülümsiyen gencin yakasına bir kaç
saniye dikkatle baktıktan sonra ba
şını sallamış ye kaşlarını çatarak:
"— Ben, bana şaşkın diyen bir
gazetenin mensubuna müdafaamın
metnini veremem" demişti.
Genç adam gülümsiyerek muha
tabının yanından uzaklaşmıştı. Bir
iki adım gittikten sonra göğsündeki
hangi gazete mensubu olduğunu gös
teren kartı çıkarmış ve çıplak başlı adamın yanına tekrar sokulmuştu.
Aradan iki dakika ya geçmiş, ya geç
memişti. Muhatabına, yaptığı müdafaanın metnini istediğini bildirmişti.
Çıplak, başlı adam sormuştu:
"— Hangi gazetedensiniz s i z ? "
"— Adana Bugün gazetesinden
efendim".
Çıplak başlı adam gülümsemiş ve
iki dakika evvel fena halde tersledi
ği gencin koluna girerek sesinin to
nuna sevimli bir hal vermeğe çalış
mıştı;
"- Vallahi,
müdafaamın yazılı
sı yok evlâdım. Ban hep irticalen konuşurum. Yoksa gazetecileri çok severim, reddetmek istemezdim. Ama
ne yapayım, elimden bir şey gelmiyor".
İşte, bu çıplak başlı adam Celal
Bayarın avukata Nail Tanerdi. Bir
evvelki oturumda cüppesini giymeyi
unuttuğundan
gazeteciler ve halk
arasında haklı bir şöhret yapmış,
sabık Cumhurbaşkanının vekâletini
almaktaki gayesinin ilk adımını pek
iyi atmıştı. Ancak, şöhretli avukata
"şaşkın" diyen Cumhuriyet gazetesi
Nail T a n e r i ziyadesiyle üzmüş olaAKİS, 24 EKİM 1960

Düşük Menderes duruşmada
Artistik pozlar

diğini anlamak son derece kolaylaşı
yordu. Hayır, Balin bomba hâdise
siyle alâkalı değildi. Salonu doldu
ranların kahkahaları arasında "Bu
güne kadar bir bombanın nasıl oldu
ğunu bile görmüş değilim" dedi: El
leri, ayakları zangır zangır oynuyor
du. Başkan sual sormakta devam
dince "Duyamıyorum. Ağır işitiyo
rum" diye itirazda bulundu. Başol
kendisine bir kulaklık verdirtti. Sor
gu devam etti, Baline sorulacak bir
şey kalmayınca Başkan bomba hadi
sesi hakkında Selanikteki dâvayı gö
ren Yunan mahkemesinin ilâmını o
kuttu. Bunda bombanın Türk konso
losunun talimatı üzerine Başkonso
losluk kavası Hasan Uçar tarafında
kasten yerleştirildiği yapılan tahki
katta elde edilen delillere dayan;
rak belirtiliyor ve kavas hapse mah
kûm ediliyordu.
Dinleyiciler ilâmı dikkatle dinlediler, fakat doğrusu istenilirse pek
tasvip etmediler. Bayar kambur otu
ruyor ve yüzünü gözünü oynatıyor
dilini avurtlarında dolaştırıyordu
Çenesi dışarıya doğru uzamış, kaş
ları kalkmıştı. Menderes not alıyor
du. Zorlu, saçları dağılmış bir hal
deydi ve pek uykusuz görünüyordu
Dinleyiciler arasında bulunan anne
si kendisini yaslı gözlerle takip edi
yordu. Nilüfer Gürsoyu arayan na
zarlar sıralar üzerinde boşuna do
laştı. Genç kadın gelmemişti.
Başkan sanığa Yunan mahkeme
sinin kararının okunmasındakl se
bebi anlattı. Bu karar Yüksek Ada
let Divanını
bağlamıyordu. Bir e
hemmiyeti de yoktu. Sâdece bâzı hu
susları ortaya koyması bakımından
alâka çekiciydi ve sanıkların bu ko
nuda ne düşündüklerini ifade etme
lerinde fayda vardı. Balin kekeliyerek tıpkı Menderes gibi "Muhterem
Reis Beyfendi Hazretleri.." diye baş
lamaya kalkıştı, fakat barut kokarı
Başol kendisini fena halde tersledi:
"— Muhterem Beis Beyfendi Haz
retlerini bırak. Söyleyeceğini söy
le.."
Selanikteki eski Başkânsolosumuzda söyleyecek hal mi kalmıştı?
Sanık mikrofonunda onu muavini Mehmet Ali Tekinalp takip etti.
İki Mehmet Ali arasındaki fark akla kara arasındaki fark kadardı. Tekinalp cerbezeli, çok ve süratli ko
nuşan bir adamdı. Lâfa başlayınca
hem sonunu getirmiyor, hem de ma
kineli tüfekle ateş ediyormuş gibi
kelimeleri sıralıyordu. Başkan ken
disine belki on defa ihtar etti, fakat
hiç biri fayda vermedi. O gene, söy
lüyor da söylüyordu. Başkan bir
ara "Bitti m i ? " diye sordu, pişkin

Tekinalp şu cevabı verdi:
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vermiş bulunabilirdi. Hâdisenin Yunanistanda geçen kısmı böylece ka
ranlıkta kaldı. Fakat bilhassa Oktay
Enginin son derece aklı başında bir
insan tesiri uyandırması ve hâdiseleri elverişli tarzda izahı Yunanlıla
rın bir oyun yaptıkları intibaını uyandırdı. Bu neticeyi Yunan Parlâ
mentosu adına duruşmaları takip
için gelmiş bulunan Atina milletve
kili îlias Bremides üzüntüyle seyret
ti. Türkiyede Menderese itimat yok
tu a m a Yunan mahkemesinin itiba
rı da öyle yüksek değildi.

Yunan mahkemesinin haltları
Hadisenin Selanik cephesi kahra
manlarının sözlerinden bir husus
laşılıyordu. Bomba patladıktan ve
İstanbulda bilinen vak'alar cereyan
ettikten sonra Yunan makamları Atatürkün evine yapılan suikastın
mesulünün bir Yunanlı olmadığını
ispat endişesine düşmüşlerdi. Bunun
için bir mesul aramışlar ve gözlerini Hasan Uçara çevirmişlerdi. Fakat
Hasan Uçar bütün teklifleri, sonra
da tehditleri reddetmişti. Akıllı Oktay Engin de kendisini sıkı tutmuş10

Karşılıklı görüşmeler
ava Başsavcının söz almasıyla
değişti ve bir anda canlılık kazandı. Altay Egeseli ayağa kalkınca
bütün sanıklar dikkat kesildiler.
Başsavcı evvelâ bir hususu açıkladı.
Bir evvelki celsede, Menderesin Yu
nan Başbakanına yazdığı tarziye mek
tubudur diye okunan tarihsiz ve im
zasız metin yanlış numaralanmıştı.
Bu, aslında Milli Emniyetin bir ra
poruydu ve . Başbakanlıkta bulunmuştu. Altay Egeseli, bir teamül olarak ve Millî Emniyet mensupları
nın serbestçe çalışmalarım temin
maksadıyla bu raporların imzasız
ve tarihsiz
bulunduklarını bildirdi,
"imzasız ve tarihsiz olması kıyme
tinden bir şey kaybettirmez" dedi.
Sonra, şimdi sanık mevkiinde otu
ran Köprülü ile Gökayın tanık sıfa
tıyla Yüksek Soruşturma Kuruluna
verdikleri ifadelerin okunmasını iste
di. Bir kâtip evvelâ tanık Köprülünün
ifadesini yüksek sesle okumaya baş
ladı. Bu sırada Menderes başını ha
fifçe sola çevirerek sağ kulağını kâ
tibe döndürmüştü. Bayar ise iskem
lesi üzerinde ikiye katlanmış, elleri
bacaklarının arasında bitiştirilmiş,
dinliyordu. Kurucu dostlarının bil
dirdikleri ikisinin de hoşuna' gitmedi.
Köprülünün ifadesi evvelâ, bir
üçüncü "İstânbula dönelim"ci mey
dana çıkarıyordu: Prof. Köprülü!
Hani, hâdise akşamı üç Korucu bir
likte Ankaraya müteveccihen Haydarpaşadan ayrılmışlar, Sapancaya
gelince vaziyetin vehametini öğrenip
İstanbula dönmüşlerdi ya.. Bayar,
sorgusu sırasında dönüş fikrinin
kendinden geldiğini ileri sürmüştü.
Arkadan Menderes, Bayarın yanıldı
ğım, dönüşü kendisinin ortaya attı
ğını bildirmişti. Bu sefer Köprülü
"Ben, İstanbula dönelim dedim" di
yordu. Salonda bir gülüşme oldu. Sa
kıt değil ama sabık D.P. Bakanı ta
nık sıfatıyla verdiği bu ifadede bü
yük bir samimiyetle kendi ruh hale
tini anlatıyordu. Hâdiseleri görür
görmez bu çapta bir marifetin ancak
bir teşkilâtın eseri olabileceğini dü
şünmüş ve hatırına Hükümet ile Ko
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Bayar sanık mevkiinde
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"— Durun. Daha var!"
Manzara o kadar komikti ki Fatin Rüştü Zorlu eski memurunun,
Hasan Uçar eski âmirinin haline
gülmeye başladılar. Menderes hâlâ
baht, Bayar hala hissizdi. Tekinalp en kısa zaman zarfında en uzun
beynatı verdi ve bir kaç defa azar
işitikten sonra yerine oturdu. Onu
Hasan Uçar takip etti. Kavas, uzun
lu, ince bir gençti ve pekâlâ ko
uyordu
Üslûbu
Balinlnkinden
indü. "Ben Gümülcünede namuslu bir ailenin evlâdıyım" diye söze
başadı. Kendisi gibi Gümülcüneli olan Oktay Enginin tavassutuyla Baş
konsolosluğa girmişti. Güzel ve samimi bir ifade verdi. Yunan hapishanesinde çektiklerini söyledi, Yunan makamlarının kendisini bir ta
kım itiraflara zorlamak için nasıl
çalıştıklarını anlattı. Mahkeme ilamındaki isnatlar hep uydurmaydı,
düzmeceydi. Yunanlıların bütün gayeleri kendisisi "Bunu Türk Huku
ki tertipledi" diye
söyletmekti,
Fakat bu arzuyu yerine getirmemişti .Zira hakikat bu değildi.
Son konuşan Selanik kahramanı,
Oktay Engin oldu. Orta boyluydu. Açık kumraldı. Kıvırcık saçları vardı.Lâcivert, kruvaze bir elbise giymişti. Başkan dahil, herkes üzerinde
bir derece müsbet tesir bıraktı. Aıydı. Derli toplu ve mazbut konuşuyor, sözlerini renklendirmesini biliyordu. Kendisine Yunan mahkeme
since atfedilen mektuplar sahteydi,
Bombayı ne kendisi atmış, ne de
Hasan Uçara attırmıştı. Bunlar Yunan makamlarının tertipleriydi. Başkendisi Türkiyeye iltica ettiği
zaman vatandaşlığa kabulü kararının Bakanlar Kurulundan geçtiğini
hatırlattı, fakat bir gün evvel Menderesin "Oktay Engin adını ilk defa
duyuyorum" dediğini bildirdi. Oktay
Engin Menderesi şahsen hiç görmediğini, konuşmadığını söylemekle
yetindi. Düşük Başbakan başını sallıyordu. Saat ll'de sorgular bitti. İtiraf etmek lâzımdır ki o dakikada
, daha ziyade sanıkların lehindeydi.

"Gözü kararmış" bir adam

tu. Buna rağmen, düzmece bir tah
kikat ve bir kısım delillerle bir Yu
nan mahkemesinden
mahkûmiyet
ilâmı alınabilmişti. Bombayı kim at
mıştı ? Bilinmiyordu. Fakat Belinin,
Tekinalpin, Enginin ve Uçarın bildi
ği bunun Türkler tarafından patla»
tılmadığıydı. Yunan mahkemesi bom
banın Türkiyeden Başkonsolos ve
Konsolos tarafından getirildiğini ifa
de etmişti. Böyle bir şey yoktu. Ne
Balin bir bomba getirmişti, ne de
Tekinalp.
Böylece, dinleyicilerin önüne ge
çen haftanın sonundaki gün 6/7 Ey
lül hadiseleriyle alâkalı olarak iki ih
timal çıktı. Ya bomba Menderes ta
rafından attırılmıştı ve Selânikten
gelen sanıklar yalan söylüyorlardı.
Ya da onların hakkı vardı, Yunan
makamları bir tuzak kurmuşlar ve
suçu Üzerlerinden atarak Türkleri
hâdisenin doğrudan doğruya ve va
sıtalı olarak tek mesulü haline ge
tirmeye çalışmışlardı. Tabii bu, dâ
vanın asıl konusunu, yâni 6/7 Eylül
hâdiselerinin mürettep mi olduğu ve
kim tarafından tertip edildiği sual
lerinin cevaplarının aranmasını lü
zumsuz kılmıyordu.. Pekâlâ bomba
nın patlatılmasında Menderesin ve
hükümetinin bir suçu
olmayabilir,
fakat bu hâdise beklenilen fırsatı
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tnünistler gelmişti. - Zira vak'a o ehemmiyetteydi ki bütün dünyadaki
itibarımız ayaklar altına alınmıştı.
Köprülü, bir hükümetin
böyle bir
tertibe girişebileceği
fikrini derhal
uzaklaştırmıştı. Bu, nasıl olabilirdi?
Nitekim İstanbulla Sapanca arasın
da iki Kurucu dostu kendisine hiç bir
şey söylememişlerdi. Ama Köprülü
diyordu ki: "Onlarla aram o tarihte
0 kadar açıktı ki, bana artık hiç bir
şey söylemiyorlardı."
Vaktaki mahkemelerde Komü
nistler beraat etmişler ve bir takım
hadiseler gelişmişti, o zaman Köprü
lünün zihninde ilk günün ikinci şıkkı
gelişmişti. Eski Bakan "6/7 Eylülün
Fatin Rüştü Zorlunun ilhamıyla,
Menderesin tertibiyle yapıldığı ka
naatine varmıştı". Hükümet işten
mesuldü. Fakat vak'alar başka isti
kamette ilerlemiş ve bundan Yunan
lılar faydalanmıştı. Böylece millî
menfaatlerimiz Zorlu ve Menderes
tarafından zedelenmişti.
İfade, salonda derin bir heyecan
yarattı. Sanki yeni bir bomba atılmıştı.

yuyla koltuğunun altında meşhur
mavi dosyası, bir kukla edasıyla ye
rinden fırlıyor,
boyuna göre ayar
lanmış mikrofonun başına gidiyor»
istenen bilgiyi veriyor, sonra yerine
dönüyordu. Bu hareketler sıklaşınca
salonda gülüşmeler başladı. Üstadın
hai hakikaten komikti. Fakat ifade
nin bâzı alâka uyandırıcı tarafları
bulunduğu süratle ortaya çıktı. Gö
kayın işittiğine göre Menderes, hâ
dise gecesi Londrada bulunan Zor
luyla yaptığı telefon konuşmasında
"İstediğin nümayiş burada da yapıl
dı" demişti. Gökay, Londradaki nü
mayişin de Zorlu tarafından tertip
lendiğini Kıbrıslı avukat Nevzat Ka-

bundan sonra
B aşkan
nık sıfatıyla verdiği
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Gökayın ta
ifadeyi okut
tu. Bu, pek uzun bir ifadeydi. O ka
dar ki Başol bir ara "çok uzunmuş"
demekten kendisini alamadı. Ama
ifade, Köprülününkinden daha az alâka uyandırıcı değildi. Eski valinin
bildirdiğine göre Menderes, Kıbrıs
Türktür Cemiyetinin Başkam Hik
met Bile hâdiselerden evvel olağan
üstü alâka göstermiş, onu resmi da
vetlere çağırtmış, sonra da arabası
na alıp Florya yoluna götürmüştü.
İki ahbap otomobilde başbaşa ko
nuşmuşlardı.
Gökay, kâtip kendisinin tanıklık
ifadesini okurken yan gözle Mende
rese bakıyor, düşük Başbakanın ne
yaptığjnı dikkatle inceliyordu. Men
deres, yüzü hareketsiz, sinirli bir
tarzda ifadeyi dinliyor, bazı notlar
alıyordu. İfadeye göre Gökay, 6 Ey
lül günü bir gazetecinin
kendisine
verdiği haber üzerine Menderesi
Floryada, telefonla bulmuş, bu hâdi
seyi bildirmiş, bâzı
tedbirler alın
ması gerektiğini söylemişti. Fakat
Menderes kendisine bunun yalan ol
duğunu, nitekim haberin akşam rad
yosunda yalanlanacağı cevabını ver
mişti. İfadede, devr-i sabıkta büyük
leri uğurlamanın da ne kadar mühim
bir vazife olduğu ortaya çıkmaktay
dı. Bir alâkalı Haydarpaşaya gele
meyecek oldu mu, bu bir mesele teş
kil etmekteydi.

a

Gökayın sırrı

İfadesi okunurken Başkan, Gökayı zaman zaman mikrofona çağır
dı ve ek bilgi aldı. F.K.G. kısacık boAKİS, 24 EKİM 1960

Fuat Köprülü
Başı dertte

ragilden duymuştu. Zorluya gelince
memlekete döndükten sonra
mecliste kendisine:
"— İstanbul hâdiselerini büyüt
meye lüzum yok. Zaten bunlar dış
da da o kadar gürültü yapmadı'' de
mişti. Zorlu Dışişleri Bakanının
tefsiri herkesi güldürdü.
Gökay ifadesinde Dr. Gedik
de bahsediyordu. Gediki o akşam
ara halk durdurmuş, sonra tanıyı
alkışlamıştı. Gedik hâdiseleri "n
galeyan" diye vasıflandırmış, an
Menderes ertesi gün tahribatı gö
riyle gördüğünde İçişleri Bakanı
bir küfür savurarak milli galeyan
teşhisini şiddetle reddetmişti. hal
buki Gökaya göre aynı Menderes
bir müddet sonra, politika olarak
hâdiseleri gene millî galeyan diye
göstermeye çalışmıştı. F.K.G. başka
bir iddiada daha bulunuyordu:
İdareyi ilân ettiren kendisiydi. Böy
lece, "İstanbula dönelim"ciler nasıl
üçe çıkıyorsa, "örfi İdare ilâncılar
dörde yükseliyordu. Zira daha evvel
Bayar da, Menderes de, Köprülü
örfi idareyi kendilerinin ilân ettir
diklerini bildirmişlerdi. Halbuki
aslında bu hiç bir zaman resmen ilan
da edilmemiş, sâdece ilân edildi
ilân olunmuştu! Yâni iş, arap saçı
gibi bir mesele halindeydi.
Gökayın ifadesi okunurken Men
deres alt dudağını ısırıyor, hırsla
rafa bakmıyordu. Zorlunun şaşkın
bir hali vardı. Hayır, F.K.G. nin
ifadesi düşüklerin hiç hoşuna gitme
misti.
Yüzyüze
aşkan evvelâ Köprülüyle Gökalp
birlikte mikrofon başına çağırdı.
Köprülü eski İstanbul valisi ve yeni
kader arkadaşından beş parmak ka
dar uzundu. İki ahbap çavuşlar mik
rofonun başında numara yapan
çift balarısına benziyorlardı. Başka
herkesin ağzında dolaşan bir husu
su kendilerinden sordu. Bu, "te
hikâyesi" neydi? Güya Gökay, o ge
ce konuşulanları banda almıştı ve
bant sayesinde devrin ileri gelen
rini avuçu içinde tutuyordu. İki ah
bap çavuşlar böyle bir hâdiseden ha
berdar mıydılar? Köprülü, adeta
malûmat beyan etti. Bu mevzu
hiç bir şey bilmiyordu. Gökaya ge
lince o, şayianın kendi kulağına
geldiğini söyledi. Fakat şayianın
lı yoktu. Sâdece, cereyan eden vak
aları dakikası dakikasına zaptet
mişti -yazmak suretiyle-. Her halde
haber ondan galattı Halbuki işin as
lında haber F.K G. nin ta kendisi
den galattı. Bu nevi oyunların me
raklısı Gökay "teyp hikâyesi"ni biz
zat doğurmamış da olsa bizzat bes
lemis, adamlarına besletmişti. Kö
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velâ Zorlu, Gökaydan bir hususun
sorulmasını istedi. Başbakanın ken
disine "İstediğin nümayiş burada da
Oldu" dediğini kimden duymuştu ?
Bu, Oökaym kulağına nereden gel
mişti? Gökay, "İsmet İnönüye veri
len bir rapordan** dedi. Evvelâ kimse
anlamadı. Sonra mesele anlaşıldı.
Babıâlide Milli Emniyetten Olduğu
sanılan ve Gökayın adamı olduğu
bilinen Aziz adında şüpheli bir adam
dolaşıp dururdu. Anlaşılan bu zat
Fazıl Şerafeddin Bürge vasıtasıyla
İnönüye bir rapor göndermiş, bunun
bir suretini hamisi Gökaya vermiş,
bir üçüncüsünü de her halde Milli
Emniyete sunmuştu. Bütün bu du
ruşmaların ortaya koyduğu başka
bir hakikat Milli Emniyetin düşük
lerin devrinde nasıl perişan bir halde
bulunduğu hakikati oldu. Çok taraflı
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rülü bu arada 6/7 Eylülün Zorlunun
ithamı ve Menderesin tertibi olduğu
Kanaatinin de sâdece bir tahminden
ibaret bulunduğunu ve bir delile dayanmadığını kendisinin
böyle bir
vicdani neticeye düşünce ve inanç
yoluyla vardığını açıkladı.
Bu sırada Menderes doğrulmuşdu. Fakat Başkan, daha evvel söz is
temiş olan Zorluyu mikrofona çağırdı. Zorlu Dışişleri Bakanı bir gün evvelki şirretlik istidadını kaybetmişti. Elleri önünde bağlı, sakin ve edep
li konuştu. Başkan kendisinden bu
ilham hikâyesi"nin ne olduğunu soruyordu. Zorlu bunun. Köprülünün
ve bizzat ifade ettiği gibi bir kananatten ibaret bulunduğunu, hiç bir
delile dayanmadığını söyledi. Ayrı
ca, Londradaki nümayişleri tertiplediği iddiasını reddetti. Başkan daha

Köprülü Yüksek Adalet

Divanına ifade veriyor

Bir "İstanbula dönelimci" daha...
sonra, "Sanık Adnan Menderesi" de
di. Düşük Başbakan, o ezik tavrıyla
mikrofona yaklaştı. Başol ihtar etti:
"— Kısa! Eğer uzatırsanız kese
rim. Kısa söyleyeceksiniz.."
Menderes de Köprülünün iddialarının birer tahminden ibaret bulun
duğunu ileri sürdü ve Başkan tara
fından süratle yerine gönderildi. Ar
kadan Alâaddin Erişin tanık sıfatıy
la verdiği ifade okundu. Bunda mey
illin çıkan, İstanbulun eski valisiyle
İstanbulun eski polis müdürünün, bu
vazifeleri deruhte ederken kavgalı
bulunduklarıydı! Şehir, doğrusu iyi
dare edilmişti. Saat 12'yi geçmişti.
Başkan celseyi tatil etti.
Yeni sualler
ğleden sonraki celse, alaka uyan
dırıcı bir hava içinde başladı. Ev-
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oynayanlar, uydurma rapor düşen
ler..
Müteakiben mikrofon başına Bayar geldi ve Gökayın başka bir iddi
ası üzerine görüşünü açıkladı. Gökaya bakılırsa düşük Cumhurbaşka
nıyla düşük Başbakan Floryadan
Haydarpaşaya geçerlerken yolda nü
mayişçiler dolayısıyla müşkilata uğ
ramışlar, bu yüzden istikamet değiş
tirmek sorunda kalmışlardı. Bayar
bunu reddetti. Yolda basit talebe
toplulukları görmüşlerdi. Bayar, Köp
rülünün de kendileriyle birlikte bu
lunduğunu söyledi. Başkan Köp
rülüye bunun doğru olup olmadığını
sordu. Köprülü reddetti. Hayır!
Kendisi Haydarpasaya trenin hare
ketinden yarım saat evvel ve Anado
lu yakasından gelmişti. Düşüklerle

ilk karşılaşması orada olmuştu. Baş
ka şey biliniyordu. Bayar fütursuz,
dönüp yerine oturdu. Bundan sonra
savcı, bilhassa Menderesten bir ta
kım hususlar sordu.
Siyaset meseleleri
gesel suallerini yazılı olarak ha
zırlamıştı Bunların sâdece sayısı
çok değil, hacimleri de kabalıktı ve
doğrusu istenilirse başarılı sualler
olmaktan uzaktı. Başsavcı maddi
hususlar üzerinde durmuyor, daha
ziyade bazı sahalarda Menderesin
politikasının hesabını soruyor, ken
disinin politikacı Olarak başarasızlığını ortaya koymak istiyordu. Nite
kim Başkan Başol zaman zaman
Başsavcının sözünü kesti ve onun
sokulmasını istediği sualleri "maddi
hususlara dokunmuyor" diye sormadı. Bu, gayet iyi tesir bıraktı. Demek
ki usulün dışına çıkan avukatlar da
olsa, Başsavcı da, Başkandan aynı
muameleyi görüyordu. Buna rağ
men Egeselin sualleri arasında mad
di hususlara da temas edenleri vardı
ve bunlara Menderesin mukabelesi
çok alâka uyandırıcı oldu. Meselâ
Rum Patriği Athenagoras hadiseler
den sonra Başbakana zehir zembe
rek bir mektup yazmış, hükümeti
ağır şekilde itham etmişti. Mende
res bunun üzerine ne yapmıştı? Dü
şük Başbakan mikrofona gelerek 1zahat verdi. Mektubu, "o günün üzün
tüsü içinde heyecanla yazılmış bir
mektup" saymış ve bir kenara bı
rakmıştı! Menderesin söylemediği,
İstanbul rumlarının oylan için Pat
rik efendiye güvendiği ve onunla arayı iyi tutmak istediğiydi. Başsav
cının öğrenmek istediği başka bir
husus 6/7 Eylül hâdiseleri hakkında
Meclis Tahkikatı açılmasına Mende
resin niçin mâni olduğuydu. Düşük
Başbakanın bu vesileyle söylediği
sözler ibretle dinlendi.

E

Menderese göre, eğer Grup ve
Meclis isteseydi Meclis Tahkikatı
açılırdı! Madem ki açılmamıştı, de
mek ki istememişti. Başkan "Gruba
müessir olduğunuza göre.." dedi.
Sanki Menderes bunu ilk defa işitiyor
du. O kadir hayret etti- "Bendenin
Gruba tek başıma hakimdim diye
bir mütalea ileri sürülemez" dedi.
Salonda gülüşmeler oldu. D.P. ikti
darının Kuvvetli Adamı, kudretini
inkâr ediyordu. Sonra, mahkemeler
kurulmuştu. Kazai organlar işe el
atmıştı. Meclis Tahkikatına ne lü
zum vardı? Başkan ve Başsavcı
mahkemelerin herkesi beraat ettir
diklerini, bunun üzerine hakiki me
sullerin aranmasının niçin terkedildiğini sordular. Menderes, kabahatin
Mecliste olduğunu ima etti. Meclisin
kararlarına karşı boynu kıldan inAKİS, 24 EKİM 1960

Bir Mülakat

Bir Hukukçu Geldi

eçen haftanın son günlerinden birinin gecesinde, saat tam 23 te Yeşil
G köy Hava Alanına ayak basan üç düğmeli koyu gri bir elbise giymiş
1.84 boylu devkari İsviçreli bir adamın ilk karşılaştığı ve elimi sıktığı bir
AKİS muhabiri oldu. Amerikan yapısı 64 kişilik bir dört turbinli perva
neli Electra - Lockhead uçağının Cenevreden İstanbula getirdiği siyah
yarım çerçeveli gözlüklü ve gerdanı sarkık 47 yaşındaki adam Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun Yassıada duruşmalarını takip için gön
derdiği müşahit avukat Raymond Nicholet idi. Evli, iki çocuk babası
Nicholet, akisleri milli hudutlarımızı aşan Yassıada duruşmaları hakkın
da mensup olduğu ve Genel Merkezi Cenevrede bulunan teşkilâta bir ra
por sunmakla görevlendirilmişti.
Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun maksadı, yeryüzünde hu
kuk prensiplerini desteklemek ve onların terakkisini sağlamaktır. Dola
yısıyla da faaliyetlerini insan haklarının ve temel hürriyetlerin tanınma
sına ve himayesine çevirmiş bulunmaktadır. Türkiye dahil, Hür Dünya
ya mensup 26 memleketin hukukçularını temsil etmektedir. Gayelerine,
muntazam bültenler ve özel raporlar neşredip dağıtmak, hukuk prensip
lerinin ihlâl edildiği dâvalarda doğru yolu tavsiye etmekve öğrenci se
minerlerinden beynelmilel konferanslara kadar değişen toplantılar ter
tiplemek suretiyle ulaşmağa çalışmaktadır.
Aşağıda, AKİS muhabirinin 25 yıllık hukukçu Nicholet'ye sorduğu
müteaddit suallerin cevaplarını bulacaksınız:
prensiplerine riayet edilip edilmediği herşeyden önce bir
vicdan konusudur, bilhassa politik meselelerde...
"Teşkilâtımın hiçbir politik hüviyeti yoktur. Çalış
malarımız tamamen akademiktir. Benim şahsen veya
teşkilâtın Yassıada duruşmaları hakkında müsbet veya
menfi hiçbir tutumumuz yok. Sâdece objektif olarak
hâdiseleri gözetliyeceğim ve politikayla uğraşmıyacağım. O kadar. Adaletin tatbikatını görmeden bir netice
çıkarmama imkân yoktur. Tatminkâr bir rapor hazır
lamağa yeter malûmatı ve kanaati toplayana kadar
Türkiyede kalacağım. Gene sizi temin edeyim ki, Yassı
ada duruşmalarım takipten başka hiçbir maksatla Tür
kiyeye gönderilmiş değilimdir.
"Raporum, İcra Komitesinin tasvibinden geçtikten
sonra 32 bin tirajlı Milletlerarası Hukukçular Komisyo
nu bülteni, münhasıran fezalarımıza gönderdiğimiz ha
ber mektupları, ufak bir ücretle satılan ve senede iki
defa intişar eden Milletlerarası Hukuk Komisyonu ga
zetesinde neşredilecek ve dünyanın her yetine tevzi olu
nacaktır. Ayrıca özel bir rapor veya ettid olarak da ya
yınlanacaktır.,
'Türkiyedeki mesleğimizle ilgili hâdiseleri yakinen takip etmiş bulunuyoruz. 27 Mayıstan, askeri dar
be! hükümetinizden önce bazı fireler vermekle beraber
hukukçularınızın yapmış oldukları cansiperane müca
deleden haberdarız. Teşkilâtımın ve benim Türk Adli
yesi etrafındaki düşüncelerimiz genel olarak müsbet
tir. Böyle devam edeceğinden de şüphemiz yok. Cenev
re Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyken oradaki Türk
öğrencileriyle sıkı münasebetlerim olmuştu. Hocalarım
dan Ord. Prof. Dr. Sauser Hall, sizin biz isviçrelilerden
adapte ettiğiniz Medeni Hukukunuz üzerinde Türkiyede
incelemeler yapmıştı.
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"Milletlerarası Hukukçular Komisyonu beni, Yas
sıada duruşmalarını takip ve müşahedelerimi bir rapor
halinde sunmakla görevlendirdi. Size temin ederim ki,
ziyaretimde hiçbir fevkalâdelik yoktur. Teşkilâtımın,
böylesine önemli ve bütün dünyayı alâkadar eden dâva
lara müşahitler göndermesi mutadıdır. Batı Berlinde 952
senesinde dünyaya gelen Milletlerarası Hukukçular
Komisyonu, daha önce meselâ muhtelif vesilelerle İs
panyaya, Portekize, Güney Afrikaya müşahitler yol
lamıştır. Moskovadaki U-2 casus uçağının Amerikalı
pilotu Powers'in ve Arjantinden kaçırılan Yahudi Ka
sabı Eichmann'ın Tel-Aviv'de yapılmakta olan duruş
maları müşahütlerimizce takip edilmiştir veya edilmek
tedir. Macar ve Irak ihtilâllerinden sonra açılan muha
kemeleri takip için Milletlerarası Hukukçular Komisyo
nunun müşahit gönderme konusundaki ısrarlı müracaatleri Budapeşte ve Bağdad Hükümetlerince reddedil
miştir.
"Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun tarihi
Yassıada duruşmalarının adaletinden şüpheye düştüğü
zannının uyanmamasını bilhassa rica ederim. Böyle bir
zehap tamamile yanlış olur. Benim, neden Türkiyeye
tam zamanında değil de Yassıada duruşmalarının baş
lamasından bir hafta sonra vardığım zihinlere takılmamalıdır. Hemen belirteyim. Milletlerarası Hukukçular
Komisyonu azaları gönüllü olarak ve fahriyen vazife
kabul ederler. Hepimizin işimiz gücümüz ve müşterile
rimiz var. Azalar arasında meşguliyeti olmayan ve dü
rüst tanınmış birini bulmanın ne kadar müşkül olduğu
nu takdir edersiniz. Beni tâyin ettikleri zaman, Yassıada
duruşmalarının açılışına üç gün vardı. Fakat bağlantı
ve taahhütlerimi ancak halle ve düzene koyabildim.
Tassıada duruşmaları hakkında hiçbir ve gazetele
rin yazdıklarının dışında peşin ve esaslı malûmat ve in
tibaım yok. Benden iyi bilirsiniz, her gazeteci hâdiseleri
işine geldiği şekilde tefsir eder. Demek istiyorum ki,
basın ve radyo haberlerinden, sathi olmağa mahkûm
bulunanlar hariç, mesnetli bir hükme varmak imkânsız
dır. Size görüşlerimi Yassıada duruşmalarını takibe
başladıktan sonra anlatmağı çok isterim Esasen hukuk
AKİS, 24 EKİM 1960

"Benim buraya gönderilmem, asla ve kat'a bir mü
dahele anlamına alınmamalıdır. Hedefimiz, daha önce
belirttiğim maksadımıza ulaşabilmek ve üyelerimizin
oturdukları yerde bir temsilci vasıtasıyla görgü, bilgi ve
tecrübelerini arttırmaktan ibarettir ve son derece saf
ve temizdir."
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Karşılıklı sualler ve cevaplar bu
minval üzere devam etti. Konuşmasa patlayacağından ciddi endişeler
duyulan Burhan Apaydın en sonda
kararname hakkında söz aldı. Yu
nan mahkemesinin ilâmı nasıl geti
rilmişti? Yunan ilâmının haklılığı
hangi araştırma neticesi anlaşılmış-

tı? Bu sualler, Menderesin savunma
sının hangi esaslara dayanacağını
belli ediyordu. Düşük Başbakanın avukatları kararnamenin ve iddiala
rın bir Yunan mahkemesinin ilamına
dayandığını, bomba hâdisesinin mürettep olduğu hususunda o ilamdan
başka delil bulunmadığını ortaya ko
yacaklar, millî hisleri birinci plâna
alan konuşmalarla işin üst tarafını
"yutturma" cihetine
gideceklerdi.
Halbuki, ortada iki mesele vardı.
Bomba Menderes hükümetinin bir
tertibi miydi? Belki evet, belki ha
yır. Bu husus duruşmaların cereyanı
sırasında ortaya çıkacaktı. Bu, bir.
Ama ikincisi, 6/7 Eylülü doğuran nü
mayişlerin Zorlunun İlhamı ve Men
deresin tertibi neticesi olup olmadığı
araştırılacaktı. Bunların, hiç olmaz
sa birinci fasıllarında mürettep bu
lundukları ortadaydı. Duruşmalar
mürettipleri meydana çıkaracaktı ve
bombayla nümayişlerin alâkası tam
değildi. Yani, bombanın dört Selâ
nikli sanık tarafından atılmadığının
tesbit edilmesi İstanbul hâdiselerinin
mürettep olmadığını ortaya koyma
yacaktı. Bombayı başkaları atmış
olabilir ve Menderesle Zorlu 6/7 Ey
lüle yol açan hâdiseleri gene de ter
tiplemiş bulunabilirlerdi. Her şey
gösteriyordu ki Kıbrıs politikasının
bir vasıtası diye zorlu diplomat "Bay
Yüzde On" bir takım "halk heyeca
nı" gösterileri tertipletmiş, fakat alâkalı emniyet kuvvetlerinin vaziye
te hâkim olamamaları neticesi ve bâ
zı karışık ellerinin işe karışmasıyla
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ceydi. Ama, Meclis karar vermemişti
ki.. "Meclis Tahkikatının açılmaması Meclisin Hükümeti mesul görme
liğini gösteriyor" dedi.
Başsavcının, Athenagorasla üç
defa görüştüğünü bildirip Patrik eefendiyle ne görüştüğünü sorması
düşük Menderesi pek kızdırdı. "Ne
konuşmuş olabiliriz?" dedi. Herkes
kendisine baktı. Bunun cevabını bizzat vermesi gerekiyordu. Ne konuş
muş olabileceğini başka kim bilecek
ti? Ama Menderes, bunda bir suçlarna kokusu alıyordu. Mesele başka
şahitlerin dinlenmesi ânına talik edildi.
Egeselin Gökaya da bir suali vardı ve işte o sual, hakikaten pek eğ
lenceliydi. Gökay, artık vazife göremem diye istifa etmişti. Peki, İstifası kabul edilmeyince nasıl olmuştu
da vazifede kalmıştı? Gökay kısa
ve seri adımlarla, âdeta yuvarlanır
gibi mikrofonun başına geldi. Efen
dim, bunu kendisinden ekalliyetler
rica etmişti! Söylemediği, valiliğe ve
cakaya ne derece meraklı bulundu
ğu, orada kalmak için her şeye razı
olduğu ve zaten istifasının da, Men
deresin belirttiği gibi bir blöf sayılması gerektiğiydi.

6/7 Eylülde İstanbulda bir dükkân tahrip ediliyor
Suçlu aranıyor
14

Zorlu dinliyor
Vicdanının sesini mi?
6/7 Eylül faciası meydana gelmişti.
Nitekim, İstanbulun şahit olarak
dinlenilen son, göbeği erimiş göbek
li valisi Ethem Yetkiner hâdise ge
cesi düşük başların halini gayet iyi
anlattı. Bunlar son derece üzgün ve
kızgın görünmüşlerdi. "Bizlere, va
zifemizi yapamamışız, hâdiseler bi
zim yüzümüzden bu hale gelmiş gibi
bakıyorlardı". O kadar ki, İstanbul
şehri
mesullerinin
hazırlattıkları
resmî arabalara binmemişler, taksi
çevirip onunla şehre dönmüşlerdi!
Nitekim Yetkiner bir kaç gün son
ra Emniyet Umum Müdürlüğü vazi
fesinden alınmış ve tombul idareci
tekrar göze girmenin çâresini düşük
Menderesin ideal arkadaşı Safa Kılıçlıoğlunun esmer ellerini yalamak
ta görmüştü. Ethem Yetkinerden
başka Kemal Hadimlının da Mende
resin nümayiş tertiplettirdiğini sanAKİS , 24 EKİM 1960
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di. Halbuki bu, aslında -kendi tâbiriyle- biç bir "scrupule" tanımama
sının neticesinden ibaretti.
Saat 15.45'ti. Başkan, duruşma
ya pazartesi günü devam olunacağı
nı bildirdi, Halk ayağa kalkmıştı.
Muhafız subaylar düşük kafilesini
düzdüler ve yola çıkardılar.Önde
gene Bayar gidiyor, arkasından
Menderes ilerliyor, onu Zorlu takip
ediyordu. "Bay Yüzde On" geçerken
titreye titreye yürüyen yaşlı, gözlük
lü, bembeyaz saçlı bir hanım oturduğu yerde dizleri üzerine kapandı ve.
hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Bu, Zorlunun annesiydi. Bir dinleyi
ci yanındakine döndü.
"— Zavallı kadın.. Böyle evlât
doğuracağına, keşke taş doğursaydı!"

Düşük kadın milletvekilleri yemekte
Mönü: Karavana,

Şöhretler geçidi
ivanın huzuruna ilk alınan, devrin
îdare Komutanı Nureddin
Aknoz oldu. Aknoz saten mevkuftu.
Başkan kendisine mevkufiyet sebe
bini sorduğunda "Mebus olduğum
için" dedi. Sonra, hangi şartlar al
tında örfi îdare Komutanlığına ge
tirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı
kendisine "Türkiye çok müşkül va
ziyettedir. Onu ikinci defa siz kurta
racaksınız" demişti. O da, kolları sı
vamıştı. Evvelâ Komünistlerden şüp
he etmişti, sonra şüpheleri Kıbrıs
Türktür Cemiyeti üzerine çevrilmiş
ti. Bu yüzden Komünistleri de, Kıb
rıs Türktür Cemiyeti ileri gelenle
rini de hapishanelerde bol bol yatırmıştı. Hayır, nümayişleri Zorlunun
ve Menderesin tertiplettiği hususun
da bir şey bilmiyordu. Ama anlaşıl
dı ki Başsavcı Altay Egeselin bazı
bildikleri vardır. Meselâ Aknoz o tarihte hâkimleri onbeş günde bir ça
ğırır, talimat verir, işi komünistlere
yıkmalarını emrederdi! Ya, düşük
Örfi İdare Komutanı buna ne diyor
du ? Aknoz, aşağı yukarı Allah de
diğini belirtti.
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bağlıyordu. Budalalık olduğunu bile
bile V.C nutukları atarkenki cakalı
hali kaybolmuştu. Aygünü en ziyade
alâkayla Eriş dinledi. Başını ileri
uzatmış, eliyle sağ kulağını tutuyor
du. Aygüne göre düşükler hadiseden
elem ve teessür duymuşlardı. İlk
ifadesinde belirttiğine göre Devlet
adamları bunları bastırılabilecek hâ
diseler sanmışlar, sonradan mahalli
alâkalıların gerekli emirleri vereme
meleri ve tedbirleri alamamaları yü
zünden facia meydana gelmişti. Ay
gün "Bizim alındığımız beş ay evve
le kadar" İstanbulda polisin kâfi bu
lunmadığını belirtti.
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dığı tanık olarak ifadesinde belirtili
yordu.
Bundan sonra "Delillerin Tetki
kine geçildi.
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Şem'i Ergin de aynı kanaatteydi.
Menderes kabinesinin son Ulaştırma
Bakanı olan, fakat Milli Savunma
Bakanlığı zamanında Ordunun sev
gisini kazanan Şem'i Ergin cüssesinin heybetinden bir şey kaybetme
mişti. Yanakları kırmızı kırmızıydı
ve sıhhatli görünüyordu. Onun fikri
6/7 Eylülün hafif bir nümayiş şek
linde başlatıldığı, fakat hâdiselerin
çığ gibi büyüdüğüydü. Daha sonra
sahneye çıkan Aleksandr Hacopulos
ise bir şey bilmiyordu, bir şey gör
memişti. Bildiği, kendi anne ve ba
basının da tecavüze uğradığıydı.
Yetkiner ise "Böyle bir anlaşmalı
nümayiş tertibini Zorlunun arzuladı
ğını duydum" dedi. Zorlu, "Kimden
duymuş?" diye ortaya çıktı. Kendi
sine bunun bir şayiadan ibaret bu
lunduğu hatırlatıldığında Meclisteki
tavırlarını andıran bir edayla ve D.
P. milletvekillerine karşı söktürdüğü
demagoji ve palavra silâhını elinde
sıkı sıkıya tutarak "Bunlar daha zi
yade Kıbrıs dâvasını müdafaada gös
terdiğini temerrüdün neticesidir" de-

Aknozu, bir hayalet, Kemal Aygün takip etti. İstanbulun son "Kud
retli Adam"ı hakkında çeşitli söy
lentiler vardı. Aygiln, bütün arka
daşları gibi zayıflamıştı. Elbiseleri
bol geliyordu. Süzülmüştü ve halsiz
görünüyordu. Kuzu gibi bir hali var
dı. Yemin ederken gözüne gözlükle
rini taktı. Konuşurken elini önüne
AKİS, 24 EKİM 1960

Soruşturma
M e ş h u r l a r d a n biri
alık etinde, buğday benizli kadın
dönerkapıdan geçti, az ilerisinde
ki haki kaputlu nöbetçiye seri bir
nazar atfederek sert ve acele adım-'
larla Nöbetçi Amirliğinin bulundu
ğu odaya doğru yürüdü. Kadın hayli
güzeldi. Taze bir teni, mütehakkim
edası vardı. Dudaklarını, kendisine
son derece giden siklamen rengi bir
rujla boyamıştı. Ancak bu zarif
renk, güzel kadının dudaklarının sâ
dece dış kısımlarını çevrelemişti. Üzerindeki bej pardesü kendisine pak
yakışmaktaydı.
Güzel kadın, görünüşüyle taban
tabana zıt bir hüviyetle Nöbetçi Âmirliğinin kapısını vurmadan içeri
girdi ve hiç bir girizgâha lüzum his
setmeden, karşısındaki yakışıklı pa
raşüt üsteğmenine oldukça sert bir
ifadeyle;
"— Beni 1 Numaralı Soruşturma
Kurulundan çağırmışlar.." dedi.
Sağ ayağı üzerinde hafif hafif
sallanan bej pardesülü, siklamen
rujlu kadın belli ki, son derece sinir
liydi. Yakışıklı paraşüt üsteğmeni
evvelâ, karşısındaki bu zarif, fakat
kendinden fazlasile emin kadını te
peden tırnağa süzdü, sonra kibar bir
eda ile:
"— Peki hanımefendi... O halde
hüviyetinizi rica edelim" dedi.
Kadının cevabını beklemeden ba
şını önündeki kara kaplı deftere eğdi.
Fakat güzel kadının, bu kibar ifa
deye verdiği cevap gene sert oldu.
Kadın elleriyle sinirli sinirli oynıya
rak:
"— Hüviyetim yok benim" dedi.
Paraşütçü üsteğmen bu beklen
meyen cevabı, başını defterden kal
dırmadan dinledi sonra başını hafif
çe doğrultarak şöyle dedi;
B
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kat bu takviyeye ve sarf edilen insan
üstü mesaiye rağmen, bir türlü işin
üstesinden gelmek mümkün olama
mıştı. Zira. münderecatı en karışık
dosyalar bu kurula havale edilmiş
bulunuyordu.
Verilen
ifadelerdeki
mübayenet gerek uzmanları, gerekse
uzmanların hazırladıkları
raporları
tetkik eden 1 "Numaralı Kurul üyele
rini ziyadesiyle meşgul ediyordu.
İşte ünlü soprano Ayhan Aydan
da, bir "düşük yakını" olarak mal
beyanıyla ilgili hususlar hakkında izahat vermek için bu kurulun karşı
sına çıkıyordu. Gerçi, 8 Ağustosta
İzmirde yapılan ilk sorgusu sırasın
da Aydan, bu mesele hakkında kâfi
bilgi vermiş, 12 bin lira borçlu bir
apartmanı ile Çeşmede gene borçlu
bir sahil evi bulunduğunu bildirmiş
ti. Ama, işin içinde bit yeniği ihtima
li de mevcut olabilirdi. Kaldı ki, Ay
danın ortak olduğu bir kooperatif te
Soruşturma mevzuuydu. Bütün bun
ları dikkate alan 1 Numaralı Kurul
sopranoyu bir defa daha dinlemekte
fayda mülâhaza etmişti.
Aydanın Kuruldaki ifadesi pek
kısa sürdü. Anlaşılan söyledikleri,
Kurul üyelerini tatmin etmişti. An
cak, D blokundaki işi henüz bitmiş
değildi. Bir sivil memur refakatinde
Maliye uzmanlarının bulunduğu oda
ya götürülen Aydan, orada kendisine
uzatılan mal beyannamesini hiç iti
razsız aldı ve güya mal beyanında
bulunmanın kendisi için bir külfet
olmıyacağını ispat etmek istercesine
rahatlıkla doldurup imzaladı. Demek
ki Aydanın bir korkusu yoktu. Son
ra alt kata indi ve kapısında yağız

nöbetçilerin beklediği
Yeni Meclis
binasının D blokunu terketti. Ne
var ki bu defa, geldiğindeki gibi asa
bi değildi. Hattâ giderken, biraz ev
vel paylarcasına cevaplar verdiği
yakışıklı paraşüt üsteğmenine ba
şıyla hafifçe selâm bile lütfetti.
Örtülü ödenek meselesi
onsolos operasının güzel soprano
K su Ayhan Aydanın Yeni Meclis
binasının D blokunu terkettiği sıra
larda, blokun üst katındaki oda
lardan birinde hummalı bir faaliyet
hüküm sürmekteydi. Çalışanlar, 12
Numaralı Kurul üyeleriydi ve yemek
paydosu dahi yapmadan bütün gün
önemli bir mesele üzerinde kafa yo
ruyorlardı. Mesele, örtülü ödenek
meselesiydi.
Kani Verana başkanlığındaki 12
Numaralı Tâli Kurulla döviz işlerini
ve haksız iktisabı tahkik eden, Ziya
Kanal başkanlığındaki 9 Numaralı
Kurul, haftanın ortasında işbirliği
yaptılar ve ellerindeki dosyaları Ge
nel Kurula yetiştirmek için mücade
leye giriştiler. Çalışmalar iki kısım
da cereyan ediyordu.İlk kısım ifade
faslı olarak mütalea ediliyordu. Ku
rullar, ortalama olarak günde 10 -15
kişinin ifadesini alıyorlardı. Bu ifa
deleri 10 yıllık kirli işler devrinde,
usulsüz olarak alınan paralar ve dö
vizlerle alakalıydı, ikinci kısım, ifa
delerin tevhidi ve bu ifadelerin ra
porlar haline
getirilmesi kısmıydı.
Bunun için Kurul üyeleri aralarında
bir iş bölümü yaptılar. Bir kısmı,
düşüklerin haksız muamele ile men
faat sağladıkları şahısların ifadele
rini alırken, diğerleri dosya münde-
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"— Peki hanımefendi, size hüvi
yetiniz hiç bir yerde lazım olmaz
mı?"
Siklamen rujun çerçevelediği dudaklardan tane tane dökülen cevap
gene sinirli bir eda taşıyordu:
— Hayır efendim, kafi derecede
meşhurum."
Anlaşılan kadın, paraşüt üsteğ
meninin asabını bozmağa kararlıy
dı. Üsteğmen kısa bir an durakladı,
sonra hafifçe gülümseyerek:
" —Peki muhterem hanımefendi,
o halde isminizi öğrenelim" dedi.
Genç kadın da gülümsedi ve ken
dinden emin insanların rahatlığı içinde:
"— Adım Ayhan Aydan, Devlet
Operasında sopranoyum" diye cevap
verdi.
Hâdise geçen haftanın ortasında,
perşembe günü Yeni Meclis binası
nın meşhur D blokunda, malûm dönerkapının önünde cereyan etmek
teydi.
Sabık Başbakanın hayatına karı
an ve gittikçe kendileri de karışık
bir mahiyet arzetmeğe başlıyan ka
dınların en kıdemlisi Ayhan Aydan
Önde, bir paraşüt assubayı arkada,
asansörün bulunduğu kıvrımlı kıs
ma doğru yürüdüler. Dışarda yağ
mur çiseliyordu. Assubay, asansörün
düğmesine basarak, "gel" sinyalini
verdi. Takriben bir dakika sonra
meşhur soprano Ayhan Aydan ile
karayağız paraşüt assubayı asansö
rün içindeydiler. Asansörde Aydan
hiç konuşmadı. Yukarıya çıkıldığın
da, asansörden önce paraşüt assuba
yı sonra Ayhan Aydan indi. Nezaket
kaideleri ihmal ediliyor, emniyet
tedbiri öne alınıyordu. Aydan bu
protokol noksanına aldırış etmedi.
Anlaşılan, simdi zihni daha mühim
meselelerle meşgul bulunmaktaydı.
Sol tarafa saptılar ve 280 numaralı
kapının önünde durdular. Kapının
sol üzerinde, bir tabelâ asılmıştı. Ta
belâda iri harflerle "1 Numaralı So
ruşturma Kurulu" yazılıydı. Paraşüt
assubayı kapıyı iki defa tıklattı, içe
riden "gel" sesini beklemeden kapıyı
hafifçe aralıyarak genç kadına yol
verdi. Sonra, emanetini teslim etmiş
insanların rahatlığı içinde iniş mer
divenlerine doğru yöneldi. Ayhan
Aydanın asabî bir tavırla girdiği 280
numaralı kapının gerisindeki masa
da, aydınlık yüzlü bir takım adam
lar, gömleklerinin kollarım sıvamış,
dosyaların
başında
çalışıyorlardı.
Hakkı Kâmil Beşenin riyaset ettiği
bu 1 Numaralı Kurulun vazifesi, sâ
bık ve sakıtlar ile onların yakınları
nın mali durumlarını tetkik ve tah
kikti. Kurulun emrinde yüze yakın
maliye uzmanı bulunmaktaydı. Fa
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Ayhan Aydan Menderesin portresi önünde
Maceranın sonu
AKİS, 24 EKİM 1960

YASSIADA

Genel Kurul Çalışmaları
ali kurullar kendi sahaları içinde
hummalı bir faaliyet gösterir
ken, bir taraftan da Genel Kurul ça
lışmaları aynı hızla yürüyordu. Yassıada duruşmalarının süratine göre
ayarlanmış, fakat dâima Yassıadada
icra-ı adalet eden Yüksek Adalet
Divanının lehine bir tolerans payı
kabul edilerek devam eden bu çalış-

T

AKİS, 24 EKİM 1960

ler yerlere atılıyordu. Bu yüzden o
dacılar durmadan paket topluyor ve
bu arada da düşüklere bol bol küfür
etmekten kendilerini alamıyorlardı
Genel Kurul bu çalışmasını bir
plan ve programa bağlamış bulunu
yordu. Geceli gündüzlü sarfedilen
mesainin boşa gitmemesi için onlar
da aralarında iş bölümü yapmışlar
di. B i r kısmı, dosyaların ön bilgi ma
hiyetini taşıyan raporlarını okuyor
ve küçük küçük notlar alarak Gene
Kurulun bilgisine arz ediyordu. Bu
suretle bütün dosyaları teker teker
okuyup zaman kaybetmenin önüne
geçilmiş oluyordu. Diğer bir kısmı
ise, tâli kurullardan gelen yeni tahkikat evrakını inceliyor ve raporlar
halindi alâkalı bulundukları dosya
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malar, haftanın sonuna doğru rapor
ların kararnameler haline gelmesiy
le değerleniyordu. Yüksek Adalet
Divanına gönderilen 6 - 7 Eylül ka
rarnamelerinden sonra Bebek dâva
sı ve Ziraat Bankası tarafından usûl
süz olarak açılmış krediler ile alâka
lı kararnameler, hazırlanıp Yassıadaya sevkedilmişti. Bir Soruşturma
Kurulu üyesi, bir gazeteciye, bu se
meresi bol çalışmayı büyük bir te
vazu içinde naklederken, bir de lâti
fe yapmaktan kendini alamadı. So
ruşturma Kurulu üyesi, "Bu çalış
ma bizimle Yüksek Adalet Divanı
arasında bir nevi yarışmadır" dedi
ve ilâve etti: "Hâlen biz öndeyiz".
Bu, hakikatin ifadesi olan sevimli
bir lâtife idi.
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recatını tetkike devam ediyordu. Bu
arada, hayli eğlenceli vesikalara da
rastlanıyordu. Tabii bu da, bu yorucu
işin dinlenme faslı yerine seçiyordu.
Meselâ, düşüklere yazılan arz-ı ubü
diyet mektupları kural üyelerini gül
mekten katıltıyordu.
İşin güç olan tarafı, düşüklerin
her işte tefessüh etmiş bir taraf ya
ratmalarıydı. Mesela Dikmen Yapı
Kooperatifinin, bir İsrail firması ta
rafından inşa edilen ve düşük D.P.
Milletvekillerinin eslerine dostlarına
dağıtılan evlerin inşası sırasında kim
lere komisyon verdiği bir soruşturma konusuydu. Bunun için pek çok
şahidin ifadesine müracaat lüzumu
hasıl olmuştu. Her işin altında bir
yolsuzluk yattığı o kadar belli idi ki,
üyeler hangi dosyayı ellerine alsa
lar, "işimiz var!" demekten kendile
rini alamıyorlardı. Zira "her dosya ele alınır alınmaz bir çığ gibi büyü
meğe başlıyordu. 9 ve 12 Numaralı
Kurulların müştereken çalışmaları
ilk meyvalarını bu hafta içinde ver
meğe başladı. Meselâ örtülü ödenek
meselesinde, Tevzi ve Tahsis İkinci
Müdürü Ziya Göksoy dinlendi ve
bâzı meselelerin aydınlandığı dikka
ti çekti. Tevzi ve tahsis işlerinde ya
pılan yolsuzlukların haddi hesabı
yoktu.
Kurulun en fazla dikkatle üze
rinde durduğu bir mevzu da, haksız
iktisap mevzuu oldu. Bunun için
Ziraat Bankası Merkez Müdürünün
de ifadesine başvuruldu. Döviz yol
suzlukları incelenirken, Zirai Donatım Kurumunda da bir yolsuzluk farkedildi Kurul hemen bu noktaya bir
inim koydu ve soruşturmayı bir de o
yönden incelemeğe koyuldu. Umum
Müdür Kemal Gükçoranın dinlen
mesi, Soruşturma Kurulu için hayli
faydalı oldu. Yolsuzluk Mineapolis
Moline Türk Traktör firmasından
başlıyordu. Traktörlerin monte edil
mesi ve patent meselesinde adedi
yüzleri aşan yolsuzluklara rastlanı
yordu; Bu yolsuzluklarla mali port
esi ise hayli heybetliydi. Şimdilik
ifade edilen rakam, milyarların üze
rindeydi. Anlaşılan ve artık İnkâr
edilemez bir hakikat varsa, o da bu
memleketi 10 küsür yıl müddetle
bir hırsız şebekesinin idare etmiş ol
duğuydu.

DURUŞMALARI

Yüksek Soruşturma Kurulu çalışıyor
Bitmeyen mesai

Boşalan paketler
üksek Soruşturma Kurulunun bu
sıkı çalışmasının ceremesini tabii
en fazla D blokunun paraşütçüleri ve
odacıları çekiyordu. Zira bu dinlen
mek bilmez üyelerin emniyetini sağ
lamak, onların huzur içinde vazife
lerini tamamlıyabilmelerine yardım
atmak için geceli gündüzlü nöbet
tutmak gerekiyordu Odacıların şi
kâyeti ise, atılan paketlerden ileri
geliyordu. Soruşturma Kurulu üye
leri, yemekten sarfı nazar ederek
zaman kaybını Önlemişleri fakat bu
defa de Tekel idaresi hesabına çalış
mağa başlamışlardı. En az sigara
içen üye, günde iki paket sigaraya
bana mısın derniyordu. Biten paket-

Y

ların muhtevasına ithal ediyordu.
Bütün bu sıkı organizasyona rağ
men gene de işler yorucu olmakta
davam ediyordu. Haftanın sonunda
tali kurullardan gelen örtülü ödenek
mevzuu, Genel Kurulun hayli vakti
ni aldı. örtülü ödenek dâvası Yük
sek Adalet Divanında görüşülmeğe
başlayınca işlerin neden bu kadar
güç olduğu kolayca anlaşılacaktı.
Zira öylesme enteresan evraka rast
lanıyordu ki akıl almıyordu. Sakıt
lardan tavsiye ve uzun ömür mek
tuplarıyla para sızdıran öyleleri var
dı ki, simdi hepsi birer hürriyet ha
varisi pozundaydılar Bunların Adalet Divanı önünde, alacakları durum
hayli eğlenceli olacağa benziyordu.
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Yüksek Soruşturma Kurulunun
bu mesaisi, üyelerinin kanaatine gö
re en az beş ay sürebilecekti. Zira
her gün yeni bir yolsuzluk ortaya
çıkıyordu. Meselâ perşembe günü,
Polatkanla yaptığı bir haksız iş do
layısıyla V.C. şampiyonlarından ar
matör Akif Sadıkoğlu tevkif edildi.
Yüksek Soruşturma Kurulunun elin
de bulunan, sol tarafında kırmızı mü
rekkeple "T.C. Yüksek Soruşturma
Kurulu Başkanlığı, Sayı: 74" yazılı
dosya, bu tevkif sebebinin delillerini
ihtiva ediyordu.
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74 numaralı dosyanın içindekilerden anlaşıldığına göre düşük Maliye
Bakam Hasan Polatkan, bedelsiz
ithalat kararnamesi yayınlanmazdan
önce bâzı anlaşmalar yapmış ve ne
ticede hayli servete sahip olmuş
tu. Hikaye şuydu: Sadıkoğlu Bebek
e denize nazır şâhâne bir köşk yap
tırıyordu. Bu köşk düşük Bakanın
hoşuna gitti ve Sadıkoğluna masu
mane bir teklifte bulundu. Sadıkoğ
lu köşkü için dışardan getirteceği
bütün malzemeleri çift olarak sipa
riş edecek ve kendi köşkünün bir ya
nını da düşük Bakan için inşa ettire
cekti. Teklif mâkul ve tatlıydı. Sa
dıkoğlu kesenin ağzını, Polatkan da
Maliye Bakanlığının kapılarını Sa
dıkoğluna açtı, böylece bu masum işortaklığı ile Avrupadan çifte köşk
lerin tezyinatı için lüzumlu her şey
getirtilmeğe başlandı. Ne var ki, bu
kârlı ortaklık pek kısa sürdü ve Polatkanın hevesi
kursağında kaldı.
Zira 27 Mayıs sabahı Silâhlı Kuv
vetler tarafında alınarak Yassıadaya
nakledildi. Polatkan aradığı sayfiye
i bulmuştu. Sadıkoğluna gelince, o
27 Mayıs sabahından itibaren koyu
bir inkılâpçı kesilmiş ve sağda solda parlak inkılâp nutukları atmağa
başlamıştı. Fakat onun da evdeki hesap çarşıya uymadı. Dosyalar tet
kik edilmeğe başlanınca işler anla
şıldı, Sadıkoğlu da ortağı gibi Adalet önünde hesap vermek üzere tevkif edildi

a

Bundan sonra sıra, en az örtülü
ödenek dâvası kadar alâka çekici ye
ni bir dosyanın tetkikine geliyordu,
önümüzdeki haftadan itibaren bu
yeni dosyalar ele alınmağa başlana
caktı. Dâva konusu V.C. idi. V.C. ocaklarının açılması için kimler para
almışlardı? Kimler yüz binlere mal
olan binaları bu paralarla inşa ettirmişlerdi ve hâlen ellerini kollarını
sallaya sallaya
sokaklarda dolaşı
yorlardı? Hepsi önümüzdeki nafta
içinde su yüzüne çıkmağa başlıyacaktı. Bu arada yeni tevkillerin ol
ması da mukarrerdi. V.C. soruştur
ması, tâli kurullarda
tetkik edili
yordu. Haftanın sonuna doğru pey
derpey Genel Kurula havale edilme
ğe başlanacaktı.
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YURTTA OLUP BİTENLER
Millet

İstikbal yolu

u hafta, Yassıada hikayeleriyle
gazetelerin bir köşesine sığışmış bir tefrika Türkiyenin uzun
vadeli istikbalini alâkalandırmakta
dır. Gerçi pek az kimse bunun far
kında görünmekte, tefrika daha da
az kimse tarafından takip edilmektedir. Ama önümüzdeki günlerde, ilim adamlarından müteşekkil komis
yonca hazırlanan metin hararetli ve
ciddi tartışmaların konusu olacak,
fikirler çeşitli çekirdekler etrafında
kristalleşecektir. Projeyi hazırlayan
lardan bir tekinin dahi maddelerin
tamamını ihtirazî kayıt koymaksızın kabul etmemesi tartışmaların de
rin ve dallı budaklı olacağının deli
lidir. Gerçi şimdi meselenin dediko
du faslı her şeyi bastırmaktadır.
Projenin hazırlanış, tarzının en ve
rimli ve en vekar dolu tarz olmadı
ğı zaten biliniyor, ilmi
hudutların
dışına kaçan çatışmaların haberleri
aksediyordu. Bâzı kimselerin müsa
mahanın ilim adamları için en azın
dan ilim kadar mühim olduğu haki
katini unuttukları gözden kaçmıyor
du. Fakat sular şüphesiz bugünlerde
durulacak, sen - ben kavgaları yerini
fikirlere bırakacaktır. Bunda Siya
sal Bilgiler Fakültesinin bir forum
vazifesi göreceği ve yakında başla
yacak seminerlerde ilmin tenkitçi
ışığının gene ilmin kurduğu bina üzerine düşeceği anlaşılmaktadır.

sinin eski sahibinin, evvelâ D.P. li
sonra Hür. P. li eski Konya milletvekilinin Saray Kitabevi yeni müessesesiydi. Kaderin cilvesi, tam beş
yıl önce gene aynı AKİS muhabiriyle hâl ve tavırlarıyla bir İngilizi an
dıran Ebüziyya, Saray Kitabevinin
tavanına yakın bir yere veranda şek
linde inşa edilen ve duvarı röprodüksiyon tablolarla süslenmiş ahşap ya
zıhanede bir defa daha karşılaşmış
lardı. 1955'in hemen hemen,gene ay
nı günlerinde yaptıkları görüşmede
Ebüziyya AKİS muhabirine, "Hürri
yet Partisini Türk Milletine bir yıl
başı hediyesi olarak sunmağa hazır
lanıyoruz" demişti.
Ebüziyya, 1950 ve 1954 genel se
çimlerinde Konyada D.P. listesinden
milletvekili seçilerek B.M. Meclisine
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B dolu

ma hiç çıkarılmamalıdır.
Bu haftanın başında, Anayasanın
millete arzedilecek kati şeklini tesbitle vazifeli Milli Birlik komitesi
üyeleri imkânlarını seferber ederek
meselenin üzerine eğilmiş bulunu
yorlardı. Memleketin iyi niyetli bütün aydınlarına düşen vazife onla
rın yolunu aydınlatmaya çalışmak
tır. Onlara düşene gelince bu,
inançlarına uymayacak fikir sahip
lerinin dahi kendileri kadar iyi niyet
li olduklarım kabul etmeleri, sâdece
kendilerinin arka niyet taşımadıkla
rı, kendilerinden başka herkesin
mutlaka bir gizli maksat sahibi ol
duğu yolundaki pek şarklı şüpheci
liğe kapılmamalarıdır. İki taraflı
gayret, en iyi yolun bulunmasını
mutlaka sağlayacaktır.
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Aslına bakılırsa geçen haftanın
sonunda Anayasayla ilgili hazırlık
lar başlamış ve bir çok kimse konu
yu kafasında döndürmeye koyulmuş
tu, Komisyon tarafından ortaya ko
nan metnin geniş eksikler, belki on
dan da çok fazlalıklar taşıdığı, bir
takım şüphe, endişe veya fobilerin
ilerde devlet mekanizmasının işle
mesini zorlaştıracak kayıtlar koy
duğu, kalkınma yolundaki
memle
ketler için şart olan kuvvetli bir ic
ra organını imkânsız kıldığı tasarı
nın şöyle bir incelenmesinin verdiği
ta fikirlerdir. Türk milletinin, Yassıada duruşmalarının devam ettiği
şu sırada flitten ağzı yanmış bir in
sanın ruh haleti içinde bulunduğun
da zerrece şüphe yoktur. Ancak
memleketin uzun istikbalini ipotek
altına alacak Anayasa üzerinde ke
sin karara ve hükümlere varılırken
geçirdiğimiz tecrübenin belki lüzumlu
ama istisnai bir hastalık teşkil et
tiği, batı demokrasilerinin kuvvetli
icra organlarıyla pekâlâ işlediği ve
demokratik nizamla
ataletin aynı
şey sayılamıyacağı hatırdan hiç, aAKİS. 24 EKİM 1960

Anayasa Komisyonu üyeleri bir arada
Yolun sonu

Demokrasi

Hazırlıklar, hazırlıklar..

oluk gri spor gömleğinin açık bıbağrını ince boynuna doladığı mavi fularla kapatmış orta
yaşını geçkin, fakat zinde ve yakı
şıklı adam karşısında oturan muha
tabına hitaben, dâvasına inanmışlara
has bir tonla, "İktidara namzet C.
H.P. nin karşısına iyi, temiz ve idrakli ellerde bulunan bir muhalif si
yasi teşekkül çıkarmak bir zaruret
tir" dedi. Bir AKİS muhabiri ile Ziyad Ebüziyya arasındaki muhavere
haftanın başında İstanbulda, insan
ve vasıta sellerinin her iki istika
mette biteviye aktığı gürültülü İs
tiklâl Caddes'ndeki Saray Kitabevinde cereyan ediyordu. Tasvir gazete-

S raktığı

girmiştir. 1955 te Hürriyet Partisi
nin kurucularından ve Genel İdare
Kurulu azalarından biri olmuştur.
1957 de gene Konyada Hürriyet Partisi listesinden genel seçimlerde mil
letvekilliğini kaybetmiştir. Hürri
yet Partisi lâğvedilince C.H.P. ye
kaydolmamıştır.
İstanbulda bir AKİS muhabirinin
yaptığı bu konuşmanın cereyan ettiği
saatlerde bir başka AKİS muhabiri
İzmirde, Karşıyakadaki bir evin mü
tevazı döşenmiş odasında bir başka
konuşma yapıyordu. İzmirdeki AKİS
muhabirinin muhatabı emekli Orge
neral Ragıp Gümüşpala idi. Gümüşpala 27 Mayıs sabahı 3. Ordu komu
tanı bulunuyordu ve harekete der
hal katılmıştı. D.P. iktidarının dev
rilmesi üzerine Genel Kurmay Baş19
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D.P. mirası

öylece, DP. nin evvelâ bir hayalet

B haline gelmesi, sonra da hukuken

ortadan kalkması üzerine başlayan
"Üçüncü partiyi kurma" teşebbüsle
ri geçen hafta elle tutulur bir saf
haya girdi. "Üçüncü Parti", geçen
hafta içinde artık sadece eskimiş bir
formüldü. Zira yeni partilerin müte
şebbisleri, kuracakları teşekkülü
memleketin ikinci partisi olmak üzere hazırlıyorlardı. C.KM.P. üçün
cü olmak vasfını muhafaza edecekti.
Zira en nikbin politikacılar bile -bel
ki Bölükbaşı hariç- C.K.M.P. nin bu
günkü tutumu ve idarecileriyle asla
memleket çapında bir büyük parti olamayacağını biliyorlar, daha ziyade
bir takım zümrelerin temsilciliğini
yapacağını kabul ediyorlardı. C.H.P.
nin memleketin 1 numaralı partisi
bulunduğu henüz münakaşa konu20
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dilik söylenen isimler Ziyad Ebüzartyanın ve Enver Adakanın isimleriy
di. Bunlar karargâh olarak Saray
Kitabevini ve Taksimdeki İstanbul
klübünü seçmişlerdi. Ciddi olarak
çalışıyorlar, gerekli temasları yapı
yorlardı. Nüveyi eski Hür. P. nin teş
kil etmesi bir ara kuvvetli arzu ola
rak ortaya çıkmış, fakat bu talihsiz
teşekkülün kadro bakımından da
ğıldığı, fikir bakımından ise tarihe
gömüldüğü süratle anlaşılmıştı. Ger
çi aynı istikamette tstanbulda çalı
şanlar da, Ankara ve İzmirde çalı
şanlar da esas itibariyle Hür. P. den
açıkta kalmış kimselerdi ama Hür.
P. deyince hatıra gelen bir çok esas
lı şahsiyetin C H P . den ayrılmama
kararlan teşebbüsün mahiyetini de
ğiştirdi. Bu partiyle Ankarada Ay
dın Yalçın, İzmirde avukat Kâmil
Türeç, İrfan Töre ve Sacit Gürsu
alâkalanıyorlardı.

Ragıp Gümüşpala
Talihsiz teşebbüsler
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kanlığına getirilen Gümüşpala son
''Gençleştirme Ameliyesi" esnasında
emekliye ayrılmış ve İzmirdeki evine
dönmüştü. Ragıp Gümüşpala şöyle
diyordu:
"Siyasî hayata atılmam bahis
konusu olursa, büyük İnönünün partisi saflarında bulunmayı tercih ederim. Ancak, 947 yılında Geliboluyu
ziyaret eden İnönü Orduevinde su
bay ve memurlarla yaptığı konuş
mada çok partiye lüzum olduğunu
söylemişti. Bu yolda devam edildiği.
takdirde şahsının ağır hakaret ve
hücumlara mâruz kalabileceği yo
lundaki ikazlara rağmen İnönü, bu
yolun en salim yol olduğunda ısrar
etmişti. Son beyanlarından anladığı
mıza göre, İnönü bugün de ayni ka
naattedir. Esasen Cemal Gürsel de
eş görüşe sahip bulunduğunu açıkla
mıştır.
Demokrat Partinin kapatılmasın
dan sonra memlekette kuvvetli bir
partinin kurulması muhakkak lazım
dır. Bu partinin bilhassa gericilere
karsı, gençleri bir bayrak altında
toplaması icap eder. Ben, Genel Kur
may Başkanlığından ayrılıncaya ka
dar askerdim ve katiyen politika ile
uğraşmadım. Fakat, emekliye sevkedildikten sonra diğer memleketler
deki siyasi partilerin durumlarını
tetkik etmeye başladım. Bu arada,
yeni parti kurmak üzere İzmir, Ça
nakkale ve bilhassa doğu bölgesinden
bir çok teklifler aldım."
Bu konuşmaların yapıldığı hafta
nın sonunda AKİS'in Ankaradaki
bürosuna, rumuzu M.D.P. olacak ve
Memleketçi Demokrat Parti adını
taşıyacak partinin kuruluş hazırlık
larının tamamlandığı haber verili
yor, resmi müracaatın bugünlerde
yapılacağı açıklanıyordu.

su değildi. Onun karşısında, fakat
düşmanlık değil rekabet havası için
de bir ikinci parti, demokrasi oyunu
nun elzem muvazenesini kurabilirdi.
Merhaleleri atlayarak yerine kat'ederek gelişecek bu ikinci parti şa
manla iktidarda yıpranacak CH.P.
den memleket idaresini devralacak
bazen mesuliyet, bazen muhalefet
mevkiinde normal sistemin işlemesine yardım edecekti.
Bütün müteşebbislerin AKÎS'e
anlattıkları, bir müşterek düşünce
yi ortaya koyuyordu. Memlekette,
CHP. ye gitmeyecek bir oy kütlesi
vardı. Bu kütleyi, memleket men
faatlerine en uygun tarzda kaaalize
etmek şarttı. Müteşebbisler DP. nin
aldığı oylardan hiç birinin CH.P. ye
gitmeyeceği tarzında kati bir zeha
bı zihinlerinden silip atmışlardı. Ama gene de ortada, bir siyasi teşek
külü memleketin ikinci partisi hali
ne sokmaya yetecek oy, D.P. den
miras olarak kalacaktı. İşte, yeni'
partiler bunlara sahip çıkmak için
hazırlanıyorlardı ve evvelâ kurucu
larını, sonra da müşterilerini o sı
nıflardan seçmeye çalışıyorlardı.
Siviller partisi
stanbulda yapılan hazırlıklar ge
çen haftanın sonlarında hazırlıkla
rın en şanslısını teşkil ediyordu. Şim-
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Teşebbüs sahipleri içinde aklı ba
sında olanlar ve hayal ya da komp
leks sahibi bulunmayanlar İkinci
Cumhuriyetin ilk iktidarını milletin
C H P . ye kurduracağı hususunda bir
şüphe beslemiyorlardı. Ama eğer ye
ni bir parti ortaya çıkmazsa CK.M.
P. nin Meclisteki kontenjanı kabara
caktı. Bu partiyi idare edenlerin si
yasi faaliyeti nasıl anladıkları ve cı
lız kuvvetleriyle dahi Muhalefet cep
hesinde nasıl huysuzluk çıkardıkları
herkesin bildiği bir husustu. C.K.M.
P. nin ana muhalefet olarak dahi si
yasî hayatta büyük role çıkması sa
yısız mahsur taşıyacaktı. İktidarın
ayağına sâdece çelme takmak, ken
disinden mühim işler beklenen bir
iktidarın vazifesini kolaylaştırmayacaktı. Memleket, çok ıstırabını
çektiği particilik kavgalarının yara
larım henüz sarmamıştı bile.. Böyle
bir anlayış içinde kurulacak parti
bir çok ilim adamının, genç avukat
ve doktorların, hattâ s a ğ duyu sahi
bi CK.M.P. lilerin, çapulcu takımı
hariç D P . lilerin ve Menderes tara
fından veto edilmiş saki Demokrat
adayların yardımlarına güvenecek
ti. CH.P. dahi böyle bir teşekkülle
iktidar mücadelesi yapmaktan haz
duyacak, "aptal dosttan akıllı düş
man evlâdır" sözü hak kazanacaktı.
Bundan başka bu teşebbüsün sa
hipleri Gürselden yardım değil ama
dostluk ve anlayış göreceklerinden
emindiler. Nitekim İhtilâlin başı İz
mirdeyken ücra Karşıyakanın Denizbostanındaki mütevâzi evinde çiçek
lerini teftiş ederken kendisini kıstı
ran gazetecilere "Tabiî ki bir yeni
siyasi teşekkülün kurulmasına ta
raftarım" demişti. Gittikçe azalmak
la beraber belirli çevrelerin "Bu. as
kerler gitmezler" yalanı ve propaAKİS. 24 EKİM 1960

Haftanınİçinden

Anayasayı Okurken...
Metin TOKER
er milletin lâyık okluğu idareye mazhar olduğu her
tarafından bilinen, çok söylenen bir formüldür.
Böyle bütün formüller gibi bunun da gerçeği bir komp
rime haline getirdiği, hâdiseleri basitleştirdiği, bir kli
şe - fikir olduğu doğrudur. Ancak hakikat payı taşıdığı
kolay kolay inkâr edilemez.. Tarih boyunca milletlerin
daima lâyık oldukları idareyi mi buldukları bilinmez.
Fakat tarih şahittir ki nerede bir cemiyetin bek etme
diği idare kurulmuşsa, o idare uzun zaman payidar kal
mamıştır. Hak edilmemiş bir iyi idare de, hak edilmemiş
bir kötü idare de mutlaka sonda tabiatın kanunlarına
boyun eğmişler ve ilimdeki mutavassıt kaplar nazari
yesi sosyal hayatta da hâkimiyetini tescil ettirmiştir.
Mesele şüphesiz, platonik bir liyakat meselesi de
ğildir. Mesele bir cemiyetin hangi sistemi savunacak fert
lere ve müesseselere sahip olduğunun tesbiti meselesi
dir. İdarelerin gerçek teminatını sayfalarda yatan me
tinlerden veya namlulara takılı süngülerden ibaret san
mak, hattâ bunların öyle büyük, devamlı bir kudrete
sahip olduklarım hayal etmek fazla safdilliktir. Şimdiye
kadar en mükemmel metinlerin en berbat idareleri Önle
yemediği çok görüldüğü gibi en aksak metinlere daya
nılarak en mükemmel idarelerin kurulduğu, işletildiği
tecrübeyle sabit olmuştur. Weimer Anayasasından bir
Hitler doğmuş, asırlaruı ötesinden kalma basit bir şart
İngilterede, hem de bir krallık müessesesinin yanında
dünyanın en ileri demokrasisinin işlemesini mümkün
kılmıştır.
Cemiyetlerde İleri hamleler, çok zaman üstün şa
hısların eseri olmuştur. Ancak hamleleri muhafaza ede
bilmek, ya da edememek üstün şahıslardan sonra cemi
yetlerin haklarım ne nisbette koruyabildiklerine bağlı
kalmıştır. Fertler terakkiyi benimseyip gereğini yap
mışlarsa, müesseseler sistemi savunmakta üzerlerine
düşen vazifeyi başarmışlarsa iyi idare sürüp gitmiştir.
Ama en sıkı kalıplar, değiştirilmemesi içki bütün nazari
tedbirler alınmış metinler kendilerine bağlı kuvvetleri
cemiyet içinde bulamadılar mı, kısa zamanda birer kâ
ğıt parçası haline gelivermişlerdir.
Bizde, çok zaman bir hatalı fikir zihinlere hâkim
olmuştur. Denilmiştir ki demokratik nizamın geçirdiği
buhranlar ve hastalık hep bu nizamın gerekil metinler
ve müesseselerle birlikte kurulmamış olmasının netice
sidir. Eğer iktidar seçim yoluyla el değiştirmeden evvel
bu değişikliğin teminatları sağlanabllseydi, iki meclis
ya da anayasa mahkemesi, değişmez parlâmento tüzüğü
ya da demokratik bir anayasa hazırlanıp yürürlüğe konulabilseydi fena niyetli idareciler bu fena niyetlerini
tatbik imkânlarım bulamazlardı.
Düşüncede bir haklı tarafın bulunduğu muhak
kaktır. Teminat, kâğıt üzerinde de bulunsa bir bağdır
ve bir bağı koparıp atmak bir hiçi kenara itmekten el
bette ki daha zordur. Ancak belirli yollardan cemiyete
hâkim olmasını bilenler, cemiyette kendi maksatlarına
alet edebilecekleri kuvvetleri geniş nisbette bulabilir
ler, buna karşılık önleyici kuvvetlerle ender karşılaşır
larsa niyetlerini gerçekleştirmede pek de öyle zorluk çek
mezler. Fertlerin ve nüesseselerin rolü, hayatiyet sahibi
bir varlık olan cemiyetlerde elbette ki ölü metinlerden

daha kuvvetlidir. Nitekim on yıllık bir idarenin gittik
çe artan kötülüklerini ne Meclis, ne Anayasa, ne Adalet
durdurabilmiş, harekete geçen azimli ve taze kuvvetler
gerekli "dur" sesini yükseltmişlerdir. Halbuki normal
işlemeleri şartıyla bizim Meclis sistemi de, Anayasamız
da, Adalet mekanizması da böylesine berbat bir idarenin fenalıklarını önleme kudretine kâğıt üstünde sahip
tiler.
Şimdi, Birinci Cumhuriyetin tecrübelerinden ağzı
yananların İkinci Cumhuriyete lüzumundan dar bir ce
ket giydirme meylinde oldukları seziliyor. Birinci Cum
huriyetin fazla bol ceketi Sayarlara ve Mendereslere
hareket serbestisi sağlamış bulunabilir. Ancak ilk sı
kıntıda patlayacak darlıkta bir başka ceketi bütün dert
lerin çâresi olarak memlekete sunmak fazla basiretli bir
yol değildir. İcra organlarının muhtemel aşırılıklarım
önlemenin usûlü bunları kudretsiz hale getirmek sayı
lamaz. "Çirkin Politikacı"lar yüzünden demokratik sis
temlerin ayrılmaz parçası bulunan siyasî partiler birer
sabıkalı muamelesi göremez. Hele politikayı politika
cıların elinden alıp amatörlerin eline terketmek bütün
usûlleri tersine çevirmektir ve şimdiye kadar bu gibi ted
birler Demokrasiden ziyade diktatörlerin işine yaramış
tır. Hareket kabiliyeti, hareket imkânıyla aşırılıklar
arasında bir normal denge kurulmadığı takdirde sâdece
aşırdıklar değil, aynı zamanda devlet idarelerine elzem
canlılık, dinamizm, ateş ve hizmet aşkı da kayboluverir.
Nasıl nizamlar sâdece namussuzlar düşünülerek konulmazsa ve kanunlar herkese sanık gözüyle bakılarak
hazırlanmazsa, tıpkı onun gibi devlet mekanizmasının
işlemesini sağlayacak mekanizma da şüphe, korku, çe
kingenlik ve endişe temeline bina edilemez. Aksi halde
çocuk mutlaka ölü doğacak ve fazla itina onu hayatın
dan edecektir.
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AKİS, 24 EKİM 1960

Pek çok sahada olduğu gibi, emniyet ve itimat ha
vasının yarınki siyaset hayatımıza hâkim olması mil
letçe başarımızın başlıca şartıdır. Suç işlenmesini önle
mek maksadıyla bir kısım fiilleri toptan yasak etmek
pek basit bir davranıştır. Müeyyideler ancak suçu önle
me gayesi taşıdığı müddetçe makbuldur. Herkesin hare
ket serbestisini zedeledi mi, zararı faydasından büyük
hale gelir ve en kısa zamanda tatbik edilmez hale düşer.
Devlet gemisi yürüyecektir. Kaptana doğru yolu göste
recek, kaptan yolu şaşırdı mı ihtar sesini yükseltecek
aletler elbette ki lüzumludur, faydalıdır. Ama her kap
tanın mutlaka bir alçak olabileceği hesaplanarak dü
men zincirlendi mi o gemi yürümez. Yahut, yürümesi
mutlaka gerekiyorsa zincir parçalanır ve o zaman bek
lenilenden daha büyük tehlikeler yolcuların başında
asılı kalır.
Bütün bunlar herkes tarafından bilinen, basiretin
ve aklıselimin görmek için kâfi geldiği pek basit haki
katlerdir. En ufak tarih anlayışı, en küçük ibret hissi
bunları harcıâlem saymaya yeter de artar bile. Ama
gene de, memleketin en mümtaz ilim adamları tarafın
dan hazırlanmış müstakbel Anayasamızın metni dik
katle okunduğunda bu fikirler zihinlere takılmaktan
geri kalmıyor.
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gandası sîyasi hayata kuvvetli bir
yeni partinin girmesiyle büsbütün
sönüp gidecek ve Anayasanın kabu
lüyle birlikte normal hayat avdet edecekti.
Askerler partisi
u düşünceler İstanbulda tasviple
karşılanır ve taraftar bulurken
tamirde Ragıp Gümüşpala teşebbü
sünün mahiyeti hakkında daha ge
niş bilgi veriyordu.
"-Yeni
bir parti kurma hareketinin başına geçmem için teklif ya
panlar arasında emekli subaylar ol
duğu gibi, partili ve partisiz vatan
daşlar da mevcuttur. Garp bölgesin
den aldığım teklifler daha ziyade,
sabık iktidar partisi mensuplarından
gelmektedir. Fakat, bunlar sabık ik
tidar partisinin ikinci üçüncü dere
cede elemanlarıdır. Ben bunların tek
liflerini
çekimserlikle
karşıladım.
Yeni bir parti kurulduğu takdirde
ocak başkanı, bucak başkanı gibi par
tilerin ileri plânlarında yer almış sa
bıkların bu partiye alınmamaları
memleketin
selâmeti
bakımından
zaruridir.
Diğer teklif sahiplerinin de bü
yük bir kısmını şahsen tanımıyorum.
Bunların hiç birisine henüz müsbet
cevap vermiş değilim. Şimdilik ke
narda kalmayı tercih ediyorum. Fakat, mutlak zaruret olursa o zaman
harekata geçeceğim. Politikaya ısınamıyan bir insanım. 46 senelik as
kerlik hayatımda tamamen orduya
bağlanmış vaziyette kaldım. Kendim
le iktifa etmedim, oğullarımı subay
yaptığım gibi kızlarımı da subaylar
la evlendirdim. Politika banim için
ikinci üçüncü plânda
gelmektedir.
Mesele memlekete yararlı olabilmektedir."

Kulağa kar suyu
af tanın sonunda bu teşebbüsler 27
hareketiyle "Hayatının
Fırsatı'nı eline geçirdiğini sanan
bizi politikacıların kulağına kar su
yu kaçırdı, ümitleri bir defa daha
sönme istidadım gösteriyordu. Bu
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Hakikaten, bilhassa son ameliye
sırasında askerlik hayatlarını kapa
mış olan bir çok emekli subay bir si
yasi teşekkül halinde teşkilâtlanma
yı ve memlekete o yolda hizmet et
meyi ciddî şekilde tasarlıyorlardı.
Bir tüzük, geçen haftanın başlarında
aşağı yukarı hazırlanmıştı. Ankarada elden ele dolaşıyordu. Şimdi bu
nun üzerinde çalışılıyor, işin fikir
cephesi kadar mali tarafları da plân
lanıyordu.

Gümüşpala, başkanlık edeceği si
yasi teşekkülün bilhassa doğa bölge
lerinde destek bulacağı kanaatinde
dir. Zira oralarda uzun seneler, bir
sakar olarak hizmet etmiştir. İzmir
ve Aydından da tasvip sedaları yük
selmiştir. Eski Genel Kurmay Baş
kanının Ödemişe yaptığı bir seyahat,
partinin kuruluş hazırlıklarıyla alâ
kalı şekilde tefsire uğramıştır. Gümüşpalaya 17 isimden müteşekkil bir
kurucu kadro sunulmuştur. Daha
sonra üste 21 kişiye çıkarılacak ve
ıraktı geldiğinde
kurucular açıklanacaktır. Bazı eski ve idealist De
mokratlar emekli Orgenerale Egeli
Gençler adı altında başvurmuşlar ve
kendisini teşvik etmişlerdir.

Zeyyat Ebüziyya
Temcit pilavı

politikacılar haftanın içinde sertleş
mek, daha ziyade katılaşmak yolunu
en basiretli yol saydılar ve müstak
bel partiler C H P . dostluğunu benimsediklerinden, benimseyeceklerin
den kendileri bayrak diye CH.P.
düşmanlığını seçtiler. Böylece belirli bir zümreyi bu sancak altında toplayabilecekler, horoz döğüşünden
pek hoşlanan mahdut kütleyi kaptır
mayacakları.Öteki partiler memle
kette huzur sloganıyla ortaya çıktık
larında da bunlar, tecrübeli oldukla
Haftanın sonunda Gümüşpala
rını sandıklan "muvazaa" edebiyatışöyle diyordu:
"— Bir parti kurduğumuz tak nı yeniden ele alacaklardı.
dirde bu, tamamen milliyetçi olacak
Ama bu edebiyatın 1947-50 arave sosyalizmi asla tasvip etmeye- . sında verdiği neticeden daha iyisini
çektir. Emekli subaylar saflarımız- verebileceğini sanmak için pek ha
da geniş miktarda yer alacaklardır"
yalperest olmak gerekiyordu.
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Basın Şeref
Divanının Tebliği
1 — Ethem İzzet Benice hak
kında yanlış istihbarata da
yanan yayın yapıp gönderilen
tavzihi neşretmeyen Akşam, ga
zetesi ile bu gazete aleyhinde
haksız yayında bulunan Gece
Postası'nın isnatlarının karşılıklı olduğu dikkate alınarak
her iki Gazeteye birer İHTAR
verilmiştir.
2 — Düşük İktidar mensup
larının münasebette bulunduk
ları kadınların özel hayatlarına
ait bâzı yayınlarda, umumi adâp ve ahlâka aykırı bir aşırılık
müşahede edilmiş ve bu husus
ta basının dikkati çekilmesine
karar verilmiştir.
3 — Ankara'da yayınlanan
haftalık Ülke dergisinin 11 Ekim tarihli 7 nci nüshasında
"Lüks Nermin'in ifadesi" başlığı ile yayınlanan yazı ahlâka
aykırılık bakımından umumi
örf ve âdetleri, kanunları ve
Basın Ahlâk Yasasını ihlâl edi
ci mahiyette görülmüş ve TAKBÎH edilmiştir. Ayni yayını
telhisen iktibas eden gazetele
rin durumu gelecek toplantıda
görüşülecektir.
4 — Yayınladığı yanlış bir
haberi tekzip etmediği tesbit olunan Bursa'da çıkan Ekspres
Akşam, Postası gazetesine İHTAR'da
bulunulmasına karar
verilmiştir.
5 — Bafra'da mukim Himmat Karaçocuk tarafından yol
lanan tavzihi yayınlamıyan Sır
dergisine İHTAR'da bulunul
ması kararlaştırılmıştır.
6 - 3 Ekim 1960 tarifeli Gece Postası ve Son Saat gazete
lerinin manşetlerindeki punto
tertibi, başlıkla haber arasında
uygunluğu bozacak şaşırtıcı
ve yanıltıcı bir duruma sebep
olduğundan her iki gazeteye bi
rer İHTAR verilmiştir.
7 — Basın Şeref Divanı'nın
3 numaralı tebliğini, taahhütle
rine aykırı olarak davranıp yayanlamıyan Anadolu, Cumhuri
yet, Gece Postası, İstanbul Pos
tası, Tercüman, Yeni Asır, An
kara Telgraf, Son Dakika, Ya
man, Yeni And, Bizim Sakar
ya, İstikbal, Porsuk, Türk Gü
cü gazeteleri ile Akis, Akbaba,
Hayat ve Tef dergilerine İH
TAR'da bulunulması kararlaş
tırılmıştır.
AKİS, 24 EKİM 1960

YURTTA OLUP BİTENLER

Hükümet
Değişen koltuklar

haftanın ortasında
Geçen
siyah otomobilin şoför

Tebdil-i mekân
sunuluyor ve bu makamın normal olarak sahibi Özdilek görülüyordu. Zi
ra Özdilek çok zaman Bakanlar Ku
ruluna Başkanlık etmekteydi. Mil
li Savunma Bakanı ve İhtilâlin ikinci
Orgenerali fiilen Hükümet Başkanı
na vekâlet ediyordu. Ama işe bir
resmiyet vermek de gerekiyordu.
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Takvimlerin 21 Ekimi gösterdiği
ertesi gün, Başbakanlık Özel Kalem
Müdürlüğünden Basın Bürosuna es
ki Türkçe harflerle yazılmış bir kâ
ğıt, İnkılâp Hükümetinde yeni bir
değişikliği belirtiyordu. İlgililer eski
Türkçe harflerle yazılı kâğıdı okudu
lar ve yeni bir Sarıca hâdisesine ma
hal vermemek için yapılan tâyini
tekrardan sordular. Eski Türkçe
harflerle yazılı kâğıt, Milli Savun
ma Bakam Fahri Özdilekin Başba
kan Yardımcılığına, Emekli Gene
ral Hüseyin Atamanın da Millî S a 
vunma Bakanlığına tâyin edildiğini
haber veriyordu. Metin aynen şöy
leydi:

Fahri Özdilek

a

bir gün,
mahallinde uyuklayan adam birdenbire ye
rinden fırladı. Otomobili aceleyle do
landıktan sonra kapısını açtı ve
gelen kır saçlı adamı saygıyla bek
ledi. Kır saçlı sempatik adam ağır
ağır otomobile girdi. Kendisini kol
tuğa atarak düşünmeğe koyuldu.
Siyah otomobilde düşünen adam, o
sıralarda henüz Millî Savunma Ba
kanıydı, Özdileki evine götüren oto
mobil Ziya Gökalp caddesinden Ce
becinin yolunu tuttuğunda. Başkentin meşhur kırkikindilerinden biri
başlamış ve asfaltlardaki tozlar ya
ğan yağmurun tesiriyle çamur halini
almıştı. Düşünen adam evine vardığında, ertesi gün koltuğunun değişe
ceğini ve Başbakan Yardımcılığına
getirileceğini aklının ucundan dahi
geçirmiyordu. Gerçi yapılacak tadi
lâttan Fahri Özdilek haberdardı. Ama bunun geçen haftanın sonunda
cuma günü olacağım kestirememişti.

Zira, meselâ Kral Hüseyinin Ankaraya geldiği ve Devlet Başkanının
genç Kralı hava alanında karşılama
ğa gittiği gün, mukarrer Bakanlar
Kurulu
toplantısı
yapılamamıştı.
Bundan dolayıdır ki Hükümet prog-

"Milli Savunma Bakam Emekli
Orgeneral Fahri Özdilekin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı,
Korgeneral Hüseyin Atamanın da
Milli Savunma Bakanlığına tâyin
leri yüksek tasdike iktiran etmiştir".
Şaşıran Bakan
aber A.A. na ve Radyoya acele
Radyo yeni tâyini ve
değişikliği yaydığında, en fazla şa
şıran muhakkak ki yeni Millî Savun
ma Bakanı Hüseyin Ataman oldu.
Eski Harp Akademileri Kumandanı
Atamanın hiç, ama hiç bir şeyden
haberi yoktu. Haberi olmıyanlar arasında Başbakanlık Müsteşarı da
bulunuyordu.

H yetiştirildi.

Hâdise biraz incelenecek olursa
öyle pek atla deve değildi. Bir Baş
bakan Yardımcılığı öteden beri düAKİS, 24 EKİM 1960

Hüseyin Ataman
Sürpriz

ramı bir gün gecikmeyle Milli Birlik
Komitesine verilebildi.
Madalyonun öbür yüzü biraz da
ha önemliydi. Başbakanlığa bağlı
bir Plânlama Dairesi kurulması ka
rarlaştırılmıştı. Daire bugün y a n a
kurulacak ve işe başlıyacaktı. Dai
renin omuzlarında bir hayli yük olacak, Türkiyenin ekonomik düzeni
bu dairenin çarkından geçecekti,
Eee, iş böyle olunca, bu daireyle il
gilenmek ve işleri yürütecek bir baş
bulmak
gerekiyordu.
Devlet ve
Hükümet Başkanı Generalin, doğru
su istenirse, kendisine bağlı bu dai
reyle ilgilenmesi bir kaç bakımdan
imkânsızdı. Babacan Generalin bir
kere, Devlet Başkam olarak işleri
başından aşkındı. Sonra bu, biraz da
ihtisas meselesiydi. İyi bir asker, iyi
bir Başkan, iyi bir İhtilâl lideri olan
Generalin İktisatçı olmadığı malûm
du. Gerçi Özdilek için de bu işten A
dan Z ye kadar anlıyor denilemezdi.
Ancak, dine kurmayın hem zama
nı, hem de yaratılışı bu iş için mü
saitti. Ne var ki, Plânlama Dairesi
nin başına bir iktisatçının getirilme
si şarttı. Bunun için de düşünülü
yordu.
İşte bu sebeplerden dolayıdır ki,
cuma günü saat 12.15 de Kabinede
yapılan değişiklik, işle yakından il
gili olanları pek şaşırtmadı. İlerde
yapılacak olan bir başka değişiklik
te işi bilenleri şaşırtmıyacaktı. Plân
lama Dairesinin başına Cihat İrenin
getirilmesi bâzı zihinlerde yer etmiş
gibidir. Ama işin gün ışığına çıkma
sı için biraz zaman lâzımdır.
Yeni program
yapılan küçük değişiklik
K abinede
le beraber işler de yürüyordu. Ye
ni Hükümet programı hazırlanmış
vs Komiteye tetkik edilmek üzere
sevkedilmiştl. İkinci İnkılâp Hükü
meti bu defa biraz daha dikkatli
davranmış ve kurmayların dilekleri
ni göz önünde tutarak programını
hazırlamıştı. Bir kere, yeni program
da Türkçe hatası mümkün mertebe
azdı. Zira beş kişilik bir redaksiyon
komitesi programı almış, baştan aşa
ğı okuyarak bâzı yerlerini yeniden
yazmıştı. Şahap Topçuoğluyla Be
şerler işin malî kısımlarını, Nasır
Zeytinoğlu, Mumcuoğlu ve Fethi
Aşkın da programın diğer kısmını
düzeltmişlerdi.
Yeni programın ana hatlarını top
rak reformu, kollektif iş akti, eğitim
seferberliği gibi meseleler teşkil edi
yordu. Dâva şimdi, kâğıt üzerine dö
külen bu işleri tatbik etmekti ki,
Millî Birlik Komitesini bu bir hayli
yoracaktı.
23
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Cadı kazanı
açlarının akları hayli fazlalaşmış

S konuşkan adam uçaktan alelace

le indi ve elindeki çantasını sallaya
sallaya Terminalin çıkış kapısına
doğru ilerledi. Yeni gelmiş bulunan
uçağın henüz durmayan motorunun
rüzgarı, adamın kırçıl saçlarım da
ğıtıyordu. Uçağın bu ilk aceleci yol
cusunun yolu tam kapının ağzında
kesildi. Yolkesenler gazetecilerdi.
Genç, fakat olgun görünüşlü adam
gülümsedi ve sağ elini havaya kaldı
rarak:
di.

"— Hayrola, ne var gene?" de
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Muhatapları da ellerini kaldıra
rak selâma mukabelede bulundular,
fakat ne olduğunu söylemediler. Za
ten mesele izaha ihtiyaç göstermiyecek kadar açıktı. Kırçıl saçlı ada
mın adı Muammer, soyadı Aksoydu.
Meşhur Anayasa Komisyonunun da
ha meşhur bir üyesiydi. Aksoy, me
rakını giderememiş olmalı ki, ken
disini istikbale gelen genç adamlara
bir kere daha sordu:
"— Buralara kadar zahmet et
mişsiniz, elbette bir şeylerin koku
sunu aldınız".
Genç gazeteciler uzun zaman
beklemiş olmanın verdiği bir tezcanlılıkla hemen sadede geldiler. İçlerin-

den birisi öne atılarak:
"— Muammer bey, Anayasa Ko
misyonunda anlaşmazlık çıkmış, bu
mesele hakkında bizi tenvir eder mi
siniz?" dedi.
Anayasayı hazırlamakla görevli
meşhur Komisyonun meşhur üyesi
Aksoy, bu suali dikkatle dinledi ve
kısa bir sükûttan sonra mevzua gir
di. Muhakkak ki Aksoy, bu tip sual
lerle daha evvel İstanbulda da kar
şılaşmıştı. Onun için mesleğinin ver
diği bir alışkanlıkta ve rahat bir ifade ile:
"— Anlaşmazlık, oylamadan çık
tı." dedi ve sonra yüz hatları asabi
bir şekilde takallüs ederek ilave et
ti:
" —Onar, oylamada baskı yap
mıştır".
Sözlerinde büyük bir katiyet var
dı. Anlaşılan, Aksoyun bu meseleden
oldukça canı yanmıştı. Aksoy genç
gazetecilerin ikinci sualini bekleme
den sözlerine devam etti:
"— Oylama âdil olmamıştır".
Bu sırada bir gazeteci Aksoya
yeni bir sual tevcih etti:
"— Onar için İmparator demiş
siniz, doğru m u ? "
Aksoyun bu suale verdiği cevap
gene bir katiyet ifade etmekteydi.
Aksoy:
"- Evet, dedim. Yine burada da
tekrarlıyorum.
Onarın bulunduğu
yerde serbest bir şekilde tartışmak

a
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imkânsızdır" dedi.
Gazetecilerin soracakları çoktu.
Aksoy ise artık konuşmak istemi
yordu. Fakat bir gazetecinin sordu
ğu bir suale cevap vermek lüzumu
nu hissetti. Sual, Aksoyun, Komis
yonda mevcut görüş ayrılıkları mev
zuunda bir açıklanm yapıp yapmıyacağı ile alâkalıydı. Aksoy sağ elinde tuttuğu çantayı hafifçe sol eli
ne aktardı ve s a ğ eliyle rüzgârdan
dağılmış saçlarını düzelterek ko
nuştu:
"— Zamanı gelince tabii konuşa
cağım. Bir kaç gün sonra Siyasal
Bilgiler Fakültesinde yapılacak se
minerde bir mesele ile alakalı bâzı
açıklamalarda bulunacağım".
Hâdise, geçen haftanın ortaların
da bir gün Esenboğa hava alanında
cereyan ederken, Anayasa tasarısı
bir kurye ile Ankara yolunu tutmuş
bulunuyordu. Anayasanın hazırlan
masıyla işleri hitama eren Komis
yon üyeleri teker teker vazifeleri
başlarına dönmeğe başlamışlardı.
İşte Muammer Aksoy bu üyelerden
en alâka çekicisi idi.
Esrarını geçen haftanın ortala
rına kadar muhafaza eden Anayasa
tasarısının Milli Birlik Komitesine
tevdi edileceği haberi Başkentte du
yulur duyulmaz gazeteciler seferber
oldular ve sabahın altısından itibaren
Esenboğada nöbet tutmağa başladı
lar. Ne var ki, bu nöbet faslı pek u-
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Perhiz ve lahana turşusu
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zun sürdü. Nöbet, hem Milli Birlik
Komitesi Basın Bürosu, nem de An
kara Palasın önünde devam etti. Ba
sın mensupları,' Meclis binasının alt
kat salonundaki koltuklara gömüle
rek beklemek şansına da nail oldu
lar. Beklenen bir adam değil, bir ta
sarıydı. Günler ve aylarca esrarını
muhafaza etmiş bir tasarı...
Tefsirler, tefsirler...
u uzun bekleyiş, gazetecilerin
muhayyelelerini bir hayli işlek
hale getirmiş olmalı ki Anayasa
hakkında türlü tefsirlerde bulunma
ğa başladılar. Meçhul tasarıyı gün
ışığına çıkaracak kuryeyi beklerken
kendi tasavvurlarını ortaya döktü
ler. Bu tasavvurların menşei, Üni
versitelerarası kurul toplantısına ka
tılmak için gelen İstanbul Üniver
sitesi profesörleriydi. Her gazeteci
bir profesörle konışmuş ve Anaya
sanın ne şekilde olduğu hakkında bil
gi almıştı. Tam bu sıralarda kulak
ları delik birkaç gazeteci, Anayasa
Komisyonu üyelerinden birinin Ankarada bulunduğunu öğrendiler. İsim, Hıfzı Veldet Velldedeoğluna aitti. İşte ondan sonradır ki gazete
ciler için yorucu bir mesai başladı.
Ankaranın bütün otellerinde Anaya
sa Komisyonunun bu beyaz saçlı üyesi arandı. Ne var ki netice hiç te
umut verici değildi. Üye kayıplara
karışmıştı. Gazeteciler tevekkülle
baslarım eğdiler ve dönüp Milli Bir
lik Komitesinin merdivenaltında bek
lemeğe koyuldular.
Sızan bâzı haberler, tasarının ana hatlarını verecek bir mahiyet ar-
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zediyordu. Fakat emin olmak lâ
zımdı. Anayasa Komisyonunda mev
cut anlaşmazlığın neden ileri geldi
ğinin malûm olmaması, tasarının
metni üzerinde çeşitli tefsirlerin ya
pılmasına sebep oluyordu. Hele bir
müddet evvel gene bir anlaşmazlık
sebebiyle Komisyonun iki üyesinin
Milli Birlik Komitesi yoluyla affedil
miş olması, hepsinin üstüne tuz bi
ber ekiyordu. Onarın sözleri ile işi bi
rikirine uymuyordu. Onar, Komisyon
içinde gerekil otoriteyi kurabilmek
için affedilme kalkanının arkasına
sığınmağı uygun bulmuştu. Bu, ne
dereceye kadar doğruydu? Orası
meçhuldü, işte haftanın başında Aksoyun İstanbuldan yükselen tiz sesi
İster istemez bütün nazarların Ana
yasa Komisyonuna ve onun fikir ih
tilâfına düşen üyelerine yönelmesine
sebep oldu. Tasarının esasları hafta
nın ortasında Öğrenildi. Fakat bu
projeye imza koyan üyelerin, Onar
ve Şensoy hariç, hemen hepsinin mu
halefet şerhleri yazması dikkati çek
ti. Hakikat bütün çıplaklığı ile orta
daydı, Anayasa Komisyonunda su
götürmez bir anlaşmazlık vardı ve
Onar bu mevzuda bir açıklama yap
maktan çekiniyordu. Hattâ Onarla
Şensoy bile ihtirazî kayıt koymuş
lardı.

AKİS. 24 EKİM 1960

İlk söz, C.H.P. nin sabık parti
meclisi üyesi Aksoydan gelince, Onar bir açıklama yapmak lüzumunu
hissetti. Fakat lüzumu hissedilen
açıklama sadre şifa olacak mahiyet
te bir açıklama değildi. Açıklama,
Anayasa projesi ile alâkalıydı. Onar
bu açıklamayı yaparken, bir başka
Anayasa Komisyonu üyesi de Devlet

radyosunda proje üzerinde mukni bir
konuşma yapmak üzere hazırlıkların
tamamlanmasını bekliyordu. Bu üyenin Muammer Aksoy oluşu, Anka
ralı gazetecileri ziyadesiyle keyiflendirmişti. Eee, işin asıl eğlenceli tara
fı bundan sonra bağlıyacaktı. Hava
alanında gazetecilere vaad ettiği sö
zü tutarsa, Aksoyun bu konuşması
hayli enteresan olacaktı. Üstelik pek
çok sualin cevabı da kendiliğinden
verilmiş sayılacaktı.
Radyoda olanlar...
Aksoyun, Devlet Radyo
Muammer
sunda konusu Anayasa projesinin
özeti olan bir konuşma yapacağını
haber alan gazeteciler doğruca Rad
yo Müdürünün odasına koştular.
Radyo Müdürü gelenleri nazik bir
şekilde karşıladı ve kendilerine her
hususta yardımcı olacağını bildirdi.
Fakat ortalarda saçlarına ak düş
müş Aksoyu görmek kabil olmu
yordu. Bir gazeteci bu merakını Rad
yo Müdürüne açıkça ifade edince,
mesele anlaşıldı. Aksoy, merdivenin
solundaki küçük odada konuşmasını
hazırlamakla meşguldü. Gazeteciler
Aksoyun bu verimli çalışmasını ya
kından görmek istediler. Ne var ki
Aksoy çok meşguldü, içeriye girmek
mümkün olmadı. Saatlerin 19.45'i
gösterdiği sıralarda Aksoy henüz
mesaisini bitirmiş değildi. Radyo
Müdürü, gazetecilerin canlarının sı
kıldığım farketmiş olmalı ki onlara,
konuşmanın ne şekilde yayınlanaca
ğını izah ediyordu. Bu izahata göre
Aksoy, bu tenvir edici konuşmasını
önce banda okuyacak, sonra band
kontrol edilecek -tabii bu kontrol
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teknik bir kontroldür-, ondan sonra
yayınlanacaktı. Saat tam 20.15'te
Aksoyun konuşması
hazırlanmıştı.
Anayasa Komisyonunun bu tezcanlı
üyesi, acele ile gazetecilerin bulunduğu odaya girdi ve Radyo Müdürü
ne konuşmasının hazır olduğunu he
yecanlı bir şekilde söyledi. Banda al
ma faslı 15 dakika sürdü. Bundan
sonra iş, Radyonun teknik eleman
larına kalıyordu. Aksoy, aynı heye
canla evraklarım topladı ve hava alanında pek itibar ettiği gazetecilere
bu defa soğuk bir selâm verdi. Çık
mağa hazırlanırken, Radyo Müdürü
kendisini ikaz ederek
gazetecilere
metnin bir kopyesini vermesini söy
ledi. Aksoy, bu yerinde arzunun isa
fı cihetine gitmeği uygun buldu. Orada da kaldı.

Aksoyun Devlet Radyosunda mü
dafaasını yaptığı Anayasa projesi,
Başkent ilim adamları
çevresinde
pek rağbet bulmadı.' Siyasal Bilgiler
Fakültesi öğretim üyeleri Anayasa
tasarısını başka yönden tefsire tâbi
tutuyorlardı. Bir defa bir rivayetin
aydınlanması lâzımdı. Başkan Gür
selin son basın toplantısında ifade et
tiği gibi, Cumhurbaşkanının tek de
receli ve bir defaya mahsus olmak
üzere 7 yıl için seçileceğini derpiş
eden bir madde Anayasada var mıy
dı? Varsa, bunun esbâb-ı mûcibesi
neydi? Kaldı ki, haftanın sonunda
böyle bir maddenin Anayasa met-
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Saat tam 20.45 de Ankara Rad
yosu, Aksoyun konuşmasını verme
ğe başladı. Aksoy- kendi sesini din
lemeğe hazırlanıyordu ki gazeteci
lerin taşan sabrı Radyo Müdürünün
odasındaki radyonun kapatılmasına
sebep oldu. Bunun üzerine Aksoy,
elindeki metni gazetecilere ağır ağır
okumağa başladı. Metnin hitama
annesiyle gazetecilerin sual yağmu
ru başladı. Aksoy, sualleri bir kaç

kelimecikle geçiştiriveriyor,. Komis
yondaki anlaşmazlıkla alakalı açık
lamanın, zamanı gelince yapılacağı
nı söylüyordu.
Anlaşılan,
dünden
bugüne köprülerin altından çok su
lar akmıştı. Aksoy bu arada bâzı
maddelerin müdafaasını yapmak lü
zumunu duydu. Bu maddeler bilhas
sa Hükümet üyeleri ile, milletve
killerinin vazifeye başlarken mal beya
nına tâbi tutulmalarım derpiş eden
kısımdı. Aksoyun izahatı bu minval
üzere devam etti ve gazeteciler ara
dıklarını bulamamış insanlar olarak
Radyo Evini terkettiler.
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Muzaffer Özdağ
Asker hukukçu
ninde yer almadığı kati şekilde belli
oldu.
Başkent siyasi ve ilmi kulisini
ziyadesiyle meşgul eden Anayasa
meselesi ancak haftanın son günle
rinde vuzuha kavuşmağa başladı.
Gündelik gazeteler tasarıyı tefrika
etmeğe koyuldular.
Milli Komite ne diyor?..

A nayasa

projesinin, bir kurye ile
İstanbuldan Ankaraya gönderil
mesiyle, Milli Birlik Komitesi bu
mesele üzerine eğilmek lüzumunu his
setti. Komite üyeleri gruplar halinde
tasarının münakaşasını yapmağa
başladılar, Buna daha ziyade bir ku
lis faaliyeti demek yerinde olurdu.
Komitece hâkim olan zihniyet bir
noktada birleşiyordu. Bu nokta, Dev
let Başkanının tarafsız olması esa
sıydı.
Anayasa tasarısı projesi teksir edilerek Milli Birlik Komitesi üyele
rine dağıtıldı. Üyeler bu mevcuda
imal-i fikr edecekler ve Komite toplantısına hazırlıklı geleceklerdi. Anayasa hakkındaki görüşmeler tah
minen 15 gün kadar sürecek ve uzun bir fikir teatisinden sonra tasa
rı Komitenin tasvibine sunulacaktı.
Bu 15 günlük müddet bir parça da
habis yoklama mahiyeti arzediyordu
Bu müddet zarfında Komite üyeleri,
basında çıkan yazıları dikkatle ta
kip edecekler, halkla temasa geçip
fikirlerini alacaklar ve ilim adamla
rıyla faydalı görüşmeler yapacakAKİS, 24 EKİM 1960

Bir Vesika

Erginin Hatıra Defterinden
KİS bu hafta da düşük bakanlardan Şemi Erginin hâtıra defterinden
yapraklar ele geçirmeğe muvaffak olmuştur.
Düşük bakan bu hâtıralarında sakıt iktidar zamanında istifa müessesesinin ne tarzda işlediğini yana yakıla anlatmaktadır. Fakat, ne garip
tir. Ayni Şemi Ergin ayni zihniyetin bir bendesi olarak, tekrar kabineye
girmiş ve koltuğunu terke yanaşmamıştır. Erginin hâtıraları biraz ibret
ve biraz da dehşetle okunmağa değer...

A bâzı

1958 çarşamba günü öğleden sonra, bir aske
"15rîOcak
uçakla Ankaraya hareket ettim. Müsteşar paşa ile
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doğru Vekâlete gittim. Vekâletin bâzı işleri ile meşgul
oldum. Başvekâlet kalemi mahsus müdür muavini Şe
fik beye Ankaraya geldiğimi ve Başvekili görmek is
tediğimi söyledim. Ve eve yemeğe gittim. Biraz otur
muştum ki, telefon ettiler. Başvekil, Reisicumhurun
yanında imiş. Beni Köşke bekliyorlardı, gittim. Namık
Gedik de oradaydı. Biraz sonra, Orgeneral Fevzi Mengüç geldi. Mesele hep ayni idi. Reisicumhur sordu:
"Şemi bey, ne var ne yok, anlat". Anlattım ve hâdisenin
bundan ibaret olduğunu, bunu uzun müddet bu şekilde
bırakmanın doğru olamıyacağını bu işi olduğu gibi ka
bul edersek mahkemeye vermemek ve kesip atmak lâ
zım geleceğim söyledim. "Bilmiyorum" dedi, "Bu işi
nedense örtbas etmek gibi bir temayül var. Ben de aynı
fikirde değildim. İşe lâzım gelen ehemmiyet verilmiyor
ve hafife alınıyor."

nereye gideceksiniz? Bu hizmetleri kim yürütecek?
Seneler senesi Türk Ordusu bulduğu bir insanı nasıl bı
rakacak." dediler. Buna benzer sözler söylediler. Göz
leri dolu doluydu. Ben de üzüldüm. Bir insan olarak be
nim de asabım tahammül edemez bir hâl almıştı.
"Biraz sükûnete ihtiyacım olduğunu bildirdim. Mü
saade iİstediler ve ayrıldılar ve gittiler. Odama çekildim
ve kimseyi almadım. Perşembe ve cuma günleri aynı
hava içinde geçti. Hâdisenin inkişafını, bütçenin umu
mî heyetten çıkmasını ve anormal hâdiseleri bekledim.
Bu fikirle 18 Ocak cumartesi günü daireye geldim. Cu
ma gününden beri Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu
beni arıyordu.
"Cumartesi günü işlerim bittikten sonra, Başvekâ
lete Kurbanoğlunun yanına gittim. Oturdum, konuştuk.
"Lâflar Reisicumhurdan geliyordu. Bir - iki lâf
yaptı. Yorulduğum, istirahat etmem lâzımgeldiğl gibi
lâflar... Hemen sözünü kestim: "Dur, bak Muzaffer, ben
daha perşembe günü istifamı yazmıştım. Fakat, türlü
tefsirlere mâruz kalırım endişesiyle vermemiştim. Sen
beni biç düşünme, ben bu mevkide daimi duruculardan
değilim. Ver şu kaleni kâğıdı" dedim, istifa mektubu
mu yazdım.
"Muhterem Başvekilim
Ciddi vaziyet arzeden sihhi durumum
bakımından istirahat etmem için Kabineden ayrılmama
müsaadelerinizi rica eder en derin hürmetlerimi arzederim."
"Yazdığım istifa mektubunu cebime koyarak doğ
ru Başvekilin yanına gittim. Yanında İngiltere Büyük
Elçisi vardı, biraz bekledim. Çıkar çıkmaz yanına gir
dini. Ayaktaydı. Gayet rahat ve huzur içersinde, kendi
lerini serbest bırakabilmem için istifamı yazdığımı söy
ledim ve takdim ettim. Malûm tavır ve hareketleriyle
kendisinin asla böyle düşünmediğini, fakat Reisicum
hurun daha sert hareket edebilmesi için, benim davra
nışım dışında hareket eden birisini buraya getirmek is
tediğini düşündüğünü söyledi... En kısa zamanda tek
rar beraber çalışabileceğimizi söyledi. Cevaben, "Şemi
üzülecek diye endişe ediyorsanız, asla onu düşünmeyin,
ben asla müteessir değilim, huzur içerisindeyim" de
dim. Sarıldık, yanaklarımdan öptü. Muvaffakiyetler di
leyerek ayrıldım ve doğruca eve geldim.

aitti.
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"En can alıcı yerimden vurulmuştum. Bu lâf tama
men bana aitti. Çünkü, tahkikat benim Vekâletime

"Reisicumhurun ifadesine göre, hâdiseye ehemmi
yet vermeyen ben, bu işi hafife alan da bendim. Namık
Gedik meseleye tamamen el koymuş, her safhasıyla ta
mamen alâkadardı, O Kadar canım sıkıldı ki, burada
kavga etmek karşı gelmek lâzımdı, ama kendimi tut
tum, sigaramı çıkararak yaktım ve hırsımı sigaradan
aldım. Aynı mevzu üzerinde ileri - geri konuşmalar ol
du ve hemen nerdeyse küçüldükçe küçüldü.
"Bir müddet sonra, yemek hazır dediler. Gelen
birisi bizi yemeğe davet etti. Fakat, beraber oturup ye
mek yiyecek vaziyette değildim. İzin isteyerek ayrıl
dım, ben de soğuktum, onlar da soğukta.
"Fevkalâde asabi idim. Geldim ve yattım. Sabah
leyin erkenden istifamı yazdım, sert bir istifaydı, bir
de husus! mektup yazdım. Daireye gittim, canım hâlâ
sıkılıyordu. Acele imzaları yaptım ve emir subayı Bin
başı Adnan beyi çağırarak mektubu verdim. Başvekâ
lete götürüp kalemi mahsus müdürü Şefik beye verme
sini söyledim ve eve gelerek yattım. Hevesle çalıştığım
ve hizmet etmeyi kendime şiar edindiğim Türk.Ordusu
nun başından ayrılıyordum. Henüz yapılacak çok işle
rim vardı, fakat ne çâre İd artık çalışmama imkân
yoktu.
"Reisicumhur ve Başvekilin tavırlarından, artık
itimatları zail olduğu anlaşılıyordu. Benim bu kadar
müdahale içinde çalışmama imkân yoktu. İzzeti nefsi
mi bundan fazla rencide ettiremezdim.
"Biraz sonra eve, Albay Nusret bey ve müsteşar
Korgeneral Fahri Özdilek geldi. Hallerinden, çok üzgün
oldukları belli idi. Mektubumdan şüphelenmişler: "Bize
istediğiniz cezayı verdiriniz, fakat bu mektubu verdir
meyiz. Bizi ve Orduyu nereye bırakacaksınız? Subay
ve assubayların pek çok hizmet bekledikleri şu anda,
AKİS, 24 EKİM 1960

"Böylece iki senelik Hükümet âzalığım sona ermiş
ti. Kandilli Kız Lisesinde bulunan Nurten kızıma ve
Eczacılık Okulunun birinci sınıfında okuyana birer mek
tup yazdım. Vekâletken istifa ettiğimi ve üzülmemelerini söyledim. Her ay kendilerine, bir Vekil kızı olarak
değil, fakat, dâima şahsiyetini kendi şahsından alan Semi
Erginin kızı olarak iftihar etmeleri lâzımgeldiğini ve
belki bu ayrılış dolayısiyle bâzı mahrumiyetlere kat
lanmak icap ettiğini ve icap edeceğini ve bunu da mâ
kul karşılamalarım söyledim."
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lardı. Komite toplantısında üyeler
arzularını tenkit ve temenniler ola
rak komiteye sunmak fikrindeydiler.
Bu mevzuda ilk faaliyete geçen, ta
bu Komitenin en genç üyesi Muzaf
fer Özdağ oldu. Özdağ teksir edil
miş tasarıyı ele alır almaz kendi
"brain - trust" ünü teşkil eden ve
hem sosyalist, hem de "anti parti" fi
kirlere sahip genç aydınlarla birlikte çalışmağa başladı.

Devlet Başkanlığı
Babacan Orgeneral
adem bıyıklı, babacan tavırlı Or
etrafını çepeçevre almış
bulunan genç adamlara müşfik bir
nazar atfetti, sonra s a f kolunu dir
seğinden hafifçe bükerek yukarı kal
dırdı ve şehadet parmağı ile pistte
son iniş manevrasını yapan büyük
Ambasadör tipi uçağı işaret ederak:
"— Kim uçağın baş pilotu acab a ? " dedi.
Gri-yeşil gözlerinde belli bir pırıl
tı göze çarpıyordu. Genç bir gazete
ci hemen cevabı yetiştirdi:
"Ürdün Hava Kuvvetleri Kuman
danı, Paşam."
Babacan General, cevabın geldiği
tarafa yarı dönerek sesin sahibini araştırdı. Cevabı veren genç, bir adım
ilerledi.
Hâdise, Esenboğa hava alanında
cereyan ediyordu. Genç gazetecilerin
çepeçevre etrafını aldıkları babacan
Orgeneral, Devlet ve Hükümet Baş
kanı Cemal Gürseldi. Alanda, Ürdün
Kralı Hüseyini karşılamak üzere bu
lunuyordu. Takvimler geçen hafta
nın ortasında bir günü, saatler ise 17
yi gösteriyordu. Babacan Orgenera
lin etrafındaki hale gittikçe sıkılaştı. Gazetecilerle Gürsel arasında ko
yu bir sohbet başladı. Dışarda ince
den yağmur yağıyordu. Gazeteciler,
Başkanı her zaman olduğu gibi sual
yağmuruna tuttular. Babacan Or
generalin kava alanında bir basın
toplantısı yapmağa niyeti yoktu. Onun için suallere pek cevap verme
di. Fakat gazeteciler sabırlı ve azim
liydiler. Bir ara mevzu, gazetecile
rin kendi meselelerine intikal etti.
Başkan Gürsel bu mevzu İle alâka
lanıyordu. Gri-yeşil
gözlerini genç
adamların üzerine dikerek:
"— Benim gibi Başbakanı nere
de bulursunuz? Ne deseniz yapıyo
rum" dedi.
Bu sözler Orgeneralin etrafında
biriken basın mensuplarının pek
hoşlarına gitmişti. Fırsatı ganimet
bilen bir gazeteci, fikir işçileri ka
nununun ne zaman tadilâta uğraya
cağını sordu. Gürsel muhatabını dik
katle süzdü ve:

nın alanda hasır olduğunu öğrenin
ce kendisim bekleyen otomobile bin
di ve alana yollandı. Gürsel Esenboğaya geldiğinde saatler 9.10'u gös
termekteydi. Fakat ortada haşmetlû Ürdün Kralını getirecek olan uçaktan eser yoktu. Babacan General
salona geçti ve orta şekerli kahvesi
ni yudumlamağa başladı. Bu sırada
Esenboğada inişe müsait bir karış
toprak bulmak mümkün değildi. Bu
bekleyip takriben iki saate yakın
sürdü. Gürsel sabırla beklerken ga
zetecilerle yârenlik ediyordu. İlgili
ler hemen alman bir haberi Gürsele
tebliğ ettiler. Kralın uçağı hava mu
halefeti yüzünden tekrar Ammane
dönmeğe karar vermişti. Bu haber
üzerine Gürsel ayağa kalkarak:
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B general,

"— Çok acelecisin" dedi ve her
zamanki müşfik haliyle, "Her şeyin
sırası var. Yavaş yavaş hepsini hal
ledeceğiz. Hele sen evvelâ biraz sabret" diye ilâve etti. Sonra da, mev
zuu değiştirmek niyetiyle, meydan
da motörleri çalışan uçağı yeniden
işaretle:
"— Bu uçakların en iyi tarafı,
galiba rüyet sahalarının pek geniş
olması" dedi. Hemen arkasından,
genç bir gazetecinin sırtım okşıyarak ilâve etti, "Ne dersin?"
Gazeteciler, babacan Başkandan
her hangi bir mevcuda bir şeyler öğrenemiyeceklerini anlamış olmalılar
ki başlarını tevekkülle öne eğdiler
ve Kral Hüseyinin istikbal merasi
mini takibe koyuldular.
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Başkan Gürsel Kral Hüseyinle Esenboğada
Plânları altüst eden ziyaret

Bir netameli uçak
ral Hüseyini getiren Ambasador
uçağının Ankaraya o sabah saat
9 da ineceği, daha bir gün önceden
haber alınmıştı. Ürdünün genç Kra
lının ne zaman Ankarada olacağı
kendisine
bildirildiğinde,
Başkan
Gürsel Başbakanlıktaydı. Esenboğada sabahın yedisinde alman tertibat,
bu vakitsiz misafirin boyuna gide
cek şekildeydi. Gerçi devr-i sabıkta
olduğu gibi, Kral hazretlerini karşı
lamak için binlerce liraya mal olan
taklar çok evvelden yapılmamıştı ama, gene de Kral, şânına lâyık bir
merasimle karşılanacaktı. Fakat ev
deki hesap çarşıya uymadı.
General Gürsel merasim kıtası-

K

"— Öyleyse şehre dönelim" dedi.
Üzerinde kışlık Orgeneral üni
forması vardı. Bir gazeteci, yeşil hakinin Başkana çok yakıştığını söyle
yince Gürsel keyiflendi. Salondan
hep birlikte çıkıldı ve bir merasim
korteji halinde yola revan olundu.
Başkan Gürselin Başbakanlıktaki
odasına girmesinden tam bir saat
Sonra gelen haber, Gürselin tekrar
bir Esenboğa yolculuğuna hazırlanmasına sebep oldu. Haşmetlû Kral
hazretlerinin uçağı saat 14 de meydanda olacaktı. Haber gazetelere de
telefonla bildirildi. Alana tekrar bir
gazeteci akını başlamıştı. Fakat son
bir haber gazetecilerin tepesini attımağa yetti: Kralın uçağı bu defa
AKİS , 21 EKİM 1960
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C. H. P.
Yazdan sonra
azın

sona erdiğini anlamak için
Sinemanın parterine şöyle bir göz atmak yeterdi de artardı
bile. Yassıadalılar ve yakınları ha
riç, Ankara Sosyetesi oradaydı. Üs
telik, bu sosyete mensupları içinde,
geçen yılların şimarıklıkları ile maruf
tipleri de kalmamıştı. Salon, balkon
ve localar tıklım tıklım doluydu. Kim
se kimseyi görmüyordu. Hind Bale
Topluluğu o akşam Ankarada ilk
gösterisini yapacaktı. Bütün gözler
sahnedeydi, bale topluluğu mensup
larının sahneye çıkmasını bekliyor
du. İşte tam bu sırada kapıdan içeri
ye yaşlı fakat dinç, bembeyaz saçla
rı yanık teni ile tezat teşkil eden bi
risi girdi. Yanında son derece zarif
bir hanımefendi vardı. Kapıdaki kar
şılayıcılar misafirleri büyük bir ihti
mam ve saygıyla alıp, parterin en önünde, altıncı sırada ayrılmış yerle
rine götürdüler.
Geride bıraktığımız haftanın orta
sında, perşembe akşamı cereyan eden hâdisenin kahramanları C.H.P.
lideri İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü idi.
İnönünün salona girmesi, sahne
de Hind Bale Topluluğunun gözükme
sini bekleyen Ankaralıların gözün
den kaçmıştı. C H P . liderinin yerine
oturmasından bir iki dakika sonra
sahnede, Hind Bale Topluluğu değil.
ama, topluluğun, yararına bu göste

Y Büyük
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Nihayet, bu netameli uçağın se
vimli yolcusu haşmetlû Kral hazret
leri pilot mahallindeki yerini aldı.
Babacan Orgeneral ise, gazetecilerle birlikte, bütün bir gününü alan bu
ziyaretin muhasebesini yapıyordu.
Gürsel Ürdüne davet edilmiş de
ğildi. Ne Gürsel bir davette bulunmuş, ne de Kral, Gürseli davet et
mişti Ancak Gürsel Krala, "Biz İki
dost milletiz. Ne zaman canın ister
se çek telgrafı, atla uçağa, gel bu
raya" demişti. İşte hepsi buydu. Uçağın hareketi gecikince Gürsel şeh
re, dönmeğe karar verdi. Başbakan
lıkta mukim meseleler kendisini bek
liyordu. Merasim korteji ve gazete
ciler Ankaraya müteveccihen hare
ket ettiler.

olan sâdece Kral Hüseyinin plânları
da değildi. Gürsel ziyaret sebebiyle
bir çok randevularını iptal zorunda
kalmıştı. En mühimi, Komite top
lantısına gidememişti.

a

da 15.30 da alana inmeğe karar ver
mişti!
Ve nihayet..
aatlerin 15.30'u gösterdiği sıralar
da, Kral Hüseyini taşıyan Ürdün
Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait
Ambasadör tipi uçak piste nazlı
nazlı indi. Bu iniş en fazla, bekle
mekten yorulan gazetecileri mem
nun etmişti. Dışişleri Bakanı Selim
Sarper ve Milli Birlik Komitesi üye
si General Madanoğlu mûtad sere
moniyi eda ettikleri sırada Başba
kanlığa, Kralın beklenen uçağının
indiği bildirildi, 20 dakika sonra
Başkan Gürsel, merasim salonunda,
Kral Hüseyinle sohbet ediyordu.
Genç Kral, Başkan Gürseli kapıda
karşıladı, el sıkıştılar. Gürsel elleriy
le işaretler yaparak, Kraldan niçin
bu kadar geç kaldığını sordu. Kra
lın cevabı pek manidardı. Kral' Hü
seyin ellerini havaya kaldırarak bu
lutları gösteriyordu. Merasim salo
nunda Gürsel ve Kral Hüseyin 17.25
e kadar sohbet ettiler. Bu arada 61
limonata 35 kahve, 22 vişne suyu, 2
bira, 6 şişe su, 18 porsiyon pasta
sarfedildi. Kral az şekerli iki fincan
kahve, Gürsel ise bir fincan kahve
içti.

Kral Hüseyinin seyahati henüz
başlamamıştı. Zira netameli uçak bu
defa da, bin zorlukla indiği Esenboğayı terketmek istemiyordu. Şahane
Ambasadörün jeneratörlerinde vuku
bulan bir arıza Kralın yolculuğunu
bir hayli geciktirdi. Arıza giderildi
ve kralın uçağı Tahrana mütevecci
hen hareket etti. Fakat gene mak
sat hasıl olmamış, yol arızasız katedilememişti. Saat 19 da Uçuş Kule
si, Kral Hüseyinin uçağının Diyar
bakır hava alanına mecburi iniş ya
pacağını bildiriyordu. Anlaşılan, işte
bir uğursuzluk vardı.. Kral, geceyi
Diyarbakırda geçirmeğe mecbur ol
du. Uçağın oyunu ile bütün İşler al
tüst olmuş, Kral gecikmişti. Altüst
AKİS. 24 EKİM 1960

riyi tertiplediği Türk Kanser S a 
vaş Derneği idarecilerinden Profe
sör Perman Çambel göründü. Şişman
ve gözlüklü hanım son derece heye
canlıydı. Salonu dolduranlara, yıllar
dan sonra aralarında C H P . lideri İnönüyü görmekten duydukları mem
nuniyeti belirten bir konuşma yaptı
ve eski iktidar devrinde Muhalefet
lideri olarak derneklerinin balo ve
davetlerine kendisini çağıramadıkları için İnönüden özür diledi. Konuş
kan Profesör hanımın son sözleri,
İnönünün orada, aralarında olduğunu
öğrenen Ankaralıların alkışları ara
sında pek iyi duyulmadı. Ankaralılar,
aylardan beri uzak kaldıkları İnönüyü doya doya alkışladılar, doya doya
seyrettiler. Pek çok meraklı yerlerin
den doğrulmuş, parterin altına sıra
sında eşi ile yan yana oturan bu tunç
yüzlü delikanlıyı seyrediyordu. C.H.
P. nin 77 yaşındaki delikanlı liderine
yapılan tezahürat dakikalarca sürdü.
İnönülerin yanında Erdal İnönü ile
eşi Sevinç İnönü ve Hind sefiri ile se
firesi vardı.
Ertesi günü İnönü, Mebusevleri
Ayten sokaktaki evinde bir ziyaretçi
kabul ediyordu. Ziyaretçi, Ayten so
kağa, diplomatlara has bir hassasi
yetle- tam randevu aldığı dakikada,
saniyesi saniyesine 11'de geldi ve ka
pıyı çaldı. Gelen, Polonyanın Ankara
Büyük Elçisi Boleslav Gebert idi. Boleslav Gebert, daha önceden CH.P.
liderine bir nezaket ziyareti yapmak
için randevu almıştı. İnönü ile Bü
yük Elçi arasındaki görüşme bir saa
te yakın devam etti. Polonya Büyük
Elçisinin ziyareti sırasında ne olup
bittiğini kaçırmamak için gözlerini
dört açmış sivil polisler Ayten soka
ğın başında, bir takım adamlar da
Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı
köşkünde sinirli adımlarla dolaşıp,
görüşmenin sonucunu beklemiyorlar
dı. Bu memleketin yaşayan en büyük
devlet adamı, bir yabancı büyük el
çinin ziyaretim kabul ediyordu. Bü
tün mesele buydu ve bu 27 Mayıs son
rası Türkiyesinde en olağan işlerden

biriidi.
Canlanan Merkez

İnönünün Ankaraya dönmüş olması,

İsmet İnönü

Milletin sevgili

C H P . Genel Merkezine yeni bir
canlılık getirdi. Son hafta içinde Mermez İdare Kurulu üst üste toplantı
yaptı, parti tüzüğünde yapılacak ta
dilât bu toplantılarda bir kere daha
enine boyuna gözden geçirildi.
Sonra, her geçen gün, en geç 29
Ekim 1961 de işbaşına geleceği mu
hakkak olan C.H.P. nin vazife mesu
liyetine biraz daha yaklaşmasına yol
açıyordu. C H P . üstüne düşen ağır
yükü müdrik, Aksal gibi parti idarecilerine artık sahipti.
29
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T İ Y A T R O
Gerçekleşen bir dilek

da Tiyatrosu bu mevsim başından
bu sahifelerde sık sık belirttiğimiz bir tutumu
benimsedi. Yeni ifade şekilleri geti
ren değişikliği, tazeliği olan piyesler
oynamağa başladı. Repertuvarımızı
zenginleştirecek, tâbir caizse, bir "avant - garde" karakteri taşıyacak bu
çeşit eserlere, her bakımdan muhtaç
olduğumuz bir hakikattir. "Avant garde" tiyatro, Batı memleketlerinde
umumiyetle hususi ve genç teşeb
büsün işidir. Ama Ankarada henüz
normal ölçülere bağlı bir hususi te
şebbüs tiyatrosu bile mevcut olma
dığına göre, bunu da Devlet Tiyatro
sundan beklemekte haksız değildik.
Çünkü "avant - garde" tiyatronun
hem seyircimizi, hem yeni sanatkâr
kuşaklarım yeni fikir ve sanat akımlarıyla devamlı temas halinde bulun
durmak, hem de bu alanda bizde ye
tişecek yeni değerlere imkân vermek
gibi mühim bir görevi vardır. Devlet
Tiyatrosu bir kâr müessesesi olmadı
ğına, gişe gelirine bel bağlamadığına
göre, bu denemeye girişmekle 65 kişi
lik Oda Tiyatrosunu en faydalı, en
verimli şekilde kullanmış olacaktı.
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0 itibaren özlediğimiz,

yor, annesiyle babasını oraya getiri
yor, bir pazar günü kır gezintisine
çıkmışlarcasına güle oynaya ailece
"piknik" yaptırıyor, hattâ bu pikniğe
-farkında bile olmadan- esir aldığı
düşman erini de iştirak ettiryor. Ya
o konuşmalar.. Arasıra duyulan bom
bardıman Ve makineli tüfek sesleri
de olmasa, seyirci, bu insanları cephede, atış hattında değil, amatörce
yapılan bir harb oyununda, yahut
ciddiye alınmayan bir askeri manev
rada zannedecek. İşin şaka olmadığı
nı son perde kapanırken anlıyoruz.
Bu kır safası bir "kanlı piknik" halini aldığı zaman, çocuklar kadar sâf
ve temiz yürekli, çocuklar gibi hür
yaşamaktan başka bir şey istemeyen

a

Ankara

Sevinerek görüyoruz ki bu dileği
miz timdi gerçekleşme yolundadır»
Devlet Tiyatrosu, büyük tiyatrolarda
pekâlâ seyirci bulabilecek tanınmış
yabancı yazarların eserlerini artık,
faaliyete geçirdiği "Yeni Tiyatro"
ya, yahut diğer sahneletine aktarmak
ve Oda Tiyatrosunu sâdece yerli ve
yabancı yazarların yem bir şey geti
ren eserlerine ayırmak kararım ver
miştir. Oda Tiyatrosunda mevsimi açan Güngör Dilmenin "Midasın Ku
lakları" ile Fernando Arrabal'ın
"Cephede Piknik" adlı bir perdelik
piyesi bu kararın ilk tatbikatıdır.
Kanlı "Piknik"
idasın Kulakları"ndan evvelce
"Msöz etmiş olduğumuz için bu haf
ta "Cephede Piknik"i ele alıyoruz.
Fernando Arrabal, tıpkı Samuel
Beckett gibi, ana yurdunu bırakın
Pariste yerleşmeği ve Fransız diliyle
eser vermeği tercih etmiş, genç bir
İspanyol yazarıdır. 1932 de ispanyol
Fasında doğmuş olduğuna göre, da
ha otuzunda bile yok. Oda Tiyatro
sunda oynanan, Sâdun Altunanın di
limize çevirdiği "Cephede Piknik"i
de 19 yaşında iken yazmış. Böyle ol
duğu derhal göze çarpıyor, "Cephede
Piknik" bir gençlik eserinin bütün
hususiyetlerini taşıyor: Cephede, atış
hattında, telefon başında nöbet bek
leyen bir ere F. Arrabal yün ördürüAKİS, 24 EKİM 1960

ğunu da gösteriyor. Onun için bu bir
perdelik piyes, yazarın maksadına
uygun bir şekilde, yaratmak istediği
hava verilerek, yâni vakanın kan ve
Ölüm saçan bir harb sahnesinde, ateş
hattında geçtiği seyirciye "duyurul
mak" değil, tersine, mecbur kalın
madıkça, hatırlatılmak bile istenme
yerek oynanıyor. Metinlerin ruhuna
değil da, dış görünüşüne bakan ve mi
zansende, herşeyden önce, reji kud
retini göstermek isteyen nice sahneye koyucular böyle bir eser tilerine
geçince, sahneyi hakiki bir harb meydanına çevirmek için kim bilir neler
yapmazlardı!...
Bellibaşlı rollerden er Zapo'da Şe
ref Gürsoy, çoktandır sahnede göreme
diğimiz bu sevimli aktör, rejiye hâ
kim olan "eaprit"ye tamamiyle uy
gun olarak, çok tabiî, tertemiz bir oyunla muvaffak oluyor ve Arrabal'ın

"Cephede Piknik"ten bir sahne
Mevzu: Harbin kötülüğü

ve kimseye kötülük etmeği akılların
dan bile geçirmeyen bu insanlar, lok
maları ağızlarında,
boylu boyunca
yere serildikleri, bir kurşun yağmu
ru altında can Verdikleri zaman!..
Çocukluğu iç harbin sebep olduğu
ıstıraplar içinde geçmiş olan Fer
nando Arrabal, bu 1 perdelik esere,
kan ve barut kokusundan duyduğu
nefreti, sadeliği içinde derinliği olan
şairce bir ifadeyle, acı bir gülümse
menin arkasına sindirmiş.
Sahnedeki oyun
Piknik"i Cüneyt Gökçerin
"C ephede
sahneye koymuş olması, Oda Ti
yatrosunda bu tarz eserlerin temsili
ne verdiği ehemmiyeti gösterdiği gi
bi, bu eseri ne kadar sevmiş, dolayı
sıyla da "duymuş, ve anlamış" oldu-

kahramanını istediği

safiyet içinde

yaşatıyor, sinyor ve sinyora Tepan'-

da Şahap Akalınla Mâcide Tanır, bu
kısacık rollere sanatlarının ve tec
rübelerinin ağırlığını kazandırıyorlar.
Esir düşman eri Zepo'da Bozkurt Kuruç, şuurlu oyunuyla, Zapofrah bir
eşi, ona hiçbir kini, nefreti olmayan
bir başka insan, ismi gibi, onun bir
"benzeri" bir kardeşi olduğunu duyu
ruyor.

İstanbul
Davetsiz misafir
enter kardeşler geçen yıl Karaca
bağımsız sa
nat hareketini, bütün anlaşmazlıkla-

K Tiyatroda başlıyan
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TİYATRO
dünya tiyatrosunun sayılı şöhretle
rinden biri olan, bu XVI. yüzyıl ya
zarı, şimdiye kadar nedense bizde oynanmamıştır. Klâsik eserleri seven
tiyatro adamlarımız da ona pek rağ
bet etmemişlerdir. Bunun sebepsiz
olduğu sanılmamak. Bizde hiç bilin
meyen İspanyol tiyatrosunun, İspan
yol toplumunun havasım, hususiyetlerini -dört yüz yıl geriye giderekvermek, hale Lopa de Vega'nın rep
likler arkasında yatan ana fikrini,
asıl söylemek istediğini günümüzün
eğilimlerine göre yorumlayarak de
ğerlendirmek kolay değil...
Sahnedeki oyun
bakarak, eseri sahneye koy
B una
muş olan Asaf Çiyiltepenin hiç

a

muvaffak olamadığı sanılmasın. Yur
dumuzda ve yabancı ülkelerde cid
di çalışmalarla kendisini bu işe hazır
lamış olan genç rejisör, Doğan Akselin modern, fantezili, hattâ nükteli
dekor, kostüm ve masklerî içinde; Lo
pe de Vega'nın eserini yüzyılların to
zundan silkeleyerek renkli, canlı, neşeli bir mizansenle, yenilikçi bir sah
ne üslûbu ile seyirciye sevdirmek is
temiş. Şehir Tiyatrosunun Komedi

Bölümünde böyle bir hava estirebilmenin bile küçümsenemeyecek bir
başarı olduğu muhakkak. Ama eserin
daha çok "vaka" ve "hareket*' tara
fı üzerinde durmuş, seyircinin yalnız
göz ve kulak zevkini düşünmüş ol
ması "kafa"ya hitabedebilecek tara
fı ile uğraşmasına fırsat vermemiş
Onun için şekil bakımından başarılı
olan rejisi, öze ait "fikir yorumu" ba
kımından silik kalmış.
"Çılgın Dünya" Yeni Tiyatro sah
nesinde, umumiyetle iyi oynanıyor.
İki genç ve parlak istidat, Sibel Gök
sel ile Arslan Altın, inandırıcı, sü
rükleyici ve tatlı oyunlarıyla seyirciyi tatmin ediyorlar. Tımarhane Kapıcısı'nda Turhan Göker, Tomas'da
Feridun Karakaya pittoresk tipler Çi
ziyorlar. Müdür'de Reşit Baran, Hekim'de Necdet Mahfî Ayral, Yabancı'da Ercüment Behzat Lâv, ölçülü ve
itinalı oyunlarıyla dikkati çekiyorlar.
Çeşitli deli tiplerine gelince: Ne yazık
ki yazarın kendilerine söylettiği söz
lerden Çok, rejisörün yüzlerine ve
sırtlarına geçirdiği o acayip maskler, makyajlar ve kıyafetlerle dikka
ti çekmek istiyorlar. Muvaffak da oluyorlar...
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okuyarak, bu mevsim, Şişlideki küçük
Site Tiyatrosunda devam ettiriyorlar.
Bu şuurlu hürriyet ve sanat aşkı onlarda varken muvaffak olmamaları
için bir Sebep de yok. Zaten İstanbul
seyircisi, her akşam dört kat merdiven tırmanmak, asansör başında
kuyruk yapıp beklemek pahasına, ti
yatrolarını doldurarak onları desteklemekten geri kalmıyor.
Kenter kardeşlerin ilk eser ola
rak sahneye koyup oynadıkları piyes,
bir Fransız piyesi: "Claude Magnier'nin "Evdeki Yabancı" -"Monsieur
Masure"- isimli komedisi. Adalet Ağaoğlunun dilimize çevirdiği eserin
topu topu üç kişisi var. Bir Fransız
komedisi olduğuna göre, tahmin et
miş olacağınız gibi, ezelî ve ebedî sa
cayağı: Karı, koca, âşık. Bütün vaka
üçünün arasında, bir kır evinde geçi
yor. Otomobili o civarda bozulan
genç, sevimli ve dilbaz bir erkek bu
evin kapısını çalıyor, ortalarda kimseyi göremeyince içeri giriyor. Maksadı, yardım istemek için en yakın
garaja telefon etmek. Bu sırada, pek
susadığı için, hazır bulduğu bir bar
dak suyu içiyor ve işte ondan sonra
işler de arap saçı haline gelmeğe baş
lıyor. Çünkü içtiği su, evin genç ve
güzel hanımının içine uyku ilacı hapı
attığı sudur. İlâçlı su, bu davetsiz mi
safiri tabiî çok geçmeden uyutuyor,
hem de aynı ilâcın tesiri altında bu
lunan ev sahibesinin yattığı yatakta...
Tabii çok geçmeden koca çıkageliyor. İşin mahiyeti anlaşılıncaya ka
dar kızılca kıyamet kopuyor, hayli
komik durumlar oluyor ve... Kocada
o saflık, kadında o alâka görmek,
tatlı sözler duymak ihtiyacı, davet
siz misafirde de o sevimli pişkinlik
varken, sonunda herşey yoluna giri
yor, tatlıya bağlanıyor.
Sahnedeki oyun
ıldız Kenteri çok değişik rollerde
görmüş olanlar bile bu bulvar ko
medisinde, yalnız hisleriyle yaşıyan,
zeki, ince esprit'li ve koket Fransız
kadınının derisine girmekte gösterdiği
büyük intibak kaabiliyetine hayran
olacaklardır. Kocayı oynıyan Genco
Erkal, yaşından umulmayacak bir
rahatlık ve tabiilikle "sâf koca" tipinin pek sevimli bir örneğini veriyor.
Davetsiz misafirde yâni "âşık"da
Müşfik Kenter zevkle seyrediliyor.
Yalnız, oyununda şu küçük nüans
dikkati çekmekten geri kalmıyor: bir
Fransız, bir Parisli aşıktan çok, bir
İngiliz âşıkını canlandırıyor.
Deliler resmigeçidi
stanbul Şehir Tiyatrosunun Kome
di Bölümü, saat 6 tiyatrosunu, ün
lü İspanyol yazarı Lope de Vega'nın
bir komedisi ile açtı: "Çılgın Dünya".
Adı sık sık anılmakla beraber,

Y

İ

AKİS ,24 EKİM 1960
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