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B u hafta Derginin büyük bir kısmını Başyazarımız Metin Toker tara
fından yazılmış bulunan "22 Şubat Olayları"yla ilgili yazı doldur

maktadır. Geçen hafta içinde bir CHP milletvekili -eski Hava Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı- Hüsnü Özkan tarafından ileri sürülen bir takım iddi
alar ve bu iddialara, Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral İrfan Tansel 
tarafından verilen cevaplar çeşitli spekülâsyonlara yol açtı. İki zıt ku
tup meseleyi kendi anlayışları içerisinde değerlendirdiler ve birinin "ak" 
dediğine, diğeri "kara" demek suretiyle mesele arap saçına dönmüş ol
du. "22 Şubat Olayları"nın bastırılmasında en' önemli rolü oynayan 
zamanın Başbakanı ve şimdiki Muhalefet lideri İsmet İnönü ise bu tür
lü polemiklere girmek itiyadında olmadığından, İnönü tarafından hiç 
bir açıklama beklenemezdi. Oysa Demokratik rejimin, 27 Mayıstan son
raki geçirdiği aşama içinde "22 Şubat Olayları" önemli bir yer tutmak
tadır. İşte bu önemi gözönüne alan AKİS bu hafta "22 Şubat ne idi, na
sıl çıktı, nasıl bastırıldı, neticeleri ne oldu?" başlığı altında Metin Toke
rin kaleminden okuyucularına sunmaktadır. Bu sebeple gene Metin To
ker tarafından kaleme alman "İsmet Paşayla 10 Yıl" tefrikasına bir haf
ta için ara vermiş bulunuyoruz. Gelecek haftadan itibaren AKİS bu yazı 
serisi içinde yakın tarihin 4 büyük açıklamasını yapmağa başlıyacak
tır. 

Parlâmento, haftanın başındaki Sah günü 1967 Bütçesini oylıyarak 
kabul etti. Bütçe müzakerelerinin sonunda CHP Genel Başkam İsmet 
İnönü, Grupu adına yaptığı konuşma son derece ilgi ile karşılandı. İnö
nü engin tecrübesi ve büyük devlet adamlığı vasfı ile memleketin man
zarasını en açık şekilde gözler önüne serdi. İsmet Paşanın son Meclîs 
konuşmasının akisleri bu satırların yazıldığı sırada devam etmektedir. 
Muhalefet Liderinin bilhassa üzerinde titizlikle durduğu önemli konu
lardan biri "Temel Hak ve Hürriyetler'le ilgili Kanun Tasarısıdır. He
def ve mahiyeti itibariyle Tahkikat Komisyonu Tasarısını andıran bu 
yeni tasarının, memleketin başına yeni gaileler açmıyacağını ve hürriyet 
düzenini sarsmıyacağını, azgın sağcı derneklerin gücüne güç katmıyaca-
ğını kimse iddia edemez. Nitekim İsmet İnönü tıpkı 7 yıl evvelki gibi 
tarihi ikaz görevini yapmakta ve İktidarı uyarmaktadır. YURTTA OLUP 
BİTENLER kısmında yer alan "Rejim" başlıklı yazı bu önemli mesele 
ile ilgilidir. Gene bir Anayasa Hukuku otoritesi Prof. Bahri Savcı, me
seleye "Bu Kanuna Türk Milleti Direnecektir" başlığı altında parmak 
basmakta ve kanunun Anayasa karşısındaki durumunu eleştirmektedir. 
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Y U R T T A O L U P B İ T E N L E R 

Prof. Aydın Yalçın — Prof. Turhan Feyzioğlu 
"İki yabancı... gözler birleşmiş" 

(Moda bir şarkıdan) 

CHP'nin yeni Hatay milletvekili, 
Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay 
Başkanı General Hüsnü Özkanın 
bir demecini görenler yüzlerini bu
ruşturmaktan kendilerini alamadı
lar. Hüsnü Özkanın demeci her han
gi bir hadiseye bir açıklama getir
miyor, sadece bir kini, gayzı, nefre
ti konuşturuyordu. Kin, gayz ve 
nefret Hüsnü Özkanı emekli etmiş 
olan Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral İrfan Tansele karşıydı. 

Hüsnü Özkan bu demecini dış 
görünüşte, kendisi hakkında yazı
lan bir yazıya cevap olarak veriyor
du. Halbuki yazı İstanbulun bir uy
durma gazetesinde çıkmıştı ve ya
zanın da ne fırıldak olduğu cümle
ce malûmdu. Özkan böyle bir yazı
ya, şahsım ilgilendirdiğinden önem 
dahi vermiş bulunsa o gazeteye bir 
açıklama gönderir, ithamları redde-
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Millet 

ş 
Asmalar budayalım! 

u satırların yazıldığı sırada 1967 
yılı bütçesinin görüşülmesi Mec

liste tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bu bütçenin görüşülmesinin mille
te öğrettiği gerçek, Türkiyede dilin 
kemiğinin olmadığıdır. Yabancı ba
tı memleketlerinde okumuş, dünya 
görmüş, doktoralar yapmış, profe
sör olmuş bir takım kimselerin, 
hem de gerçek temel görüşleri bir-
birine zıt partilerden oldukları hal
de -ve birbirlerini hiç çekememele-
rine rağmen- bu kadar aptalca aynı 
lâfları nasıl, tam bir fütursuzlukla 
söyleyebildiklerini görmek herkesi 
hayretler içinde bırakmıştır. Her 
halde dünyada hiç bir profesörün 
ağızından komünizm, marksizm, 
sosyalizm, bolşevik propagandası, 
komünizmle mücadele çareleri ko
nularında bizim aydın, feyizli siya
set erbabının ağızlarından çıkanlar 
derecesinde cahilce lâf çıkmamıştır. 
Ama bütçe görüşmelerindeki bu 
davranışların altında yatan cehalet 
değildir. Bu aydın, feyizli siyaset er
babını birer Peyami Sefa yapan se
bep tamamile şahsî ihtiraslarının 
gemsizliğidir. 

Gerçekten komünizm düşmanı 
olan türk halkını üzen husus bu tu
tumla komünizmin ekmeğine yağ 
sürülmesidir. "Şu kripto yazar da 
bunu yazıyor" diye doğru bir fikri 
memleketin namuslu yazarları yaz
mazlarsa, "Aman şu kripto partinin 
paraleline girmeyelim" diye memle
ketin millî partileri doğru görüşleri 
savunmazlarsa meydan elbette ki 
komünistlere kalır ve onlar, sağdu
yu önünde itibarlı fikirlerin, görüş
lerin tekeline sahip olurlar. 

Eğer Marks doğru hiç bir şey 
söylememiş olsaydı, eğer komünizm 
doğru hiç bir tarafa malik bulun-
masaydı ne marksizm olurdu, ne de 
komünist. Zira bütün bir dünyayı 
sersem ve kör zannetmemek lâzım
dır. Marks ve komünizm doğru tes-
bitlerden kendi neticelerine varmış-

lardır. Başka neticelere varmak 
için doğru tesbitler karşısında, 
"Vay, bu tesbiti komünistler de ya
pıyor" diye direnmemek, o tesbit-
leri göz önünde tutup onlara karşı 
çareleri başka yollarda aramak lâ
zımdır. 

Bu, Türkiyede elbette ki, profe
sörler artık "saçlı sakallı" olmadık 
ları için saçlı sakallı değil ama ay
dın ve feyizli ilim adamlarından 
beklenilen görevdir. Halbuki bütçe 
görüşmelerinde milletin işittiği mil-
lete ispatlamıştır ki ilim susup ihti
raslar konuşunca ağızlardan dünya
nın en aptalca lâfları çıkıyor. 

Polemikler 

B 
Konuşan batıyor! 

undan bir hafta önce, günü günü
ne tam Sah sabahı, gazetelerinde 

AKİS 
HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI 
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der, varsa, yalanlan yalancıların yü
züne vurabilirdi. Bunu yapacak yer
de eski Kurmay Başkanı eski komu
tanına karşı gazete sütunlarında bir 
polemik açmak hatasını işledi. Hem 
de, kendisinin hazırlamış olması 
gereken bir takım askerî plânları 
açıklayarak.. Zira herkesin bildiği, 
artık meşhur olmuş "A Plânı" tar
zındaki plânların tek başına komu
tan tarafından hazırlanmadığıdır. 
Bu, başında Kurmay Başkanı bulu
nan karargâhın görevleri arasında
dır. Bunları karargâh hazırlar ve o, 
komutanın tasvibine sunar. Komu
tanların birer kurmay başkanına 
sahip olmalarındaki sebep budur. 
Özkan bu basit gerçeği unuttu. 

Zira sanıyordu ki kendisi hak
kındaki iddialar ve onların dayan
dığı bilgiler, malzeme bahiskonusu 
yazara Tansel tarafından verilmiş
tir. 

F 
Bu da başka türlüsü 

akat ertesi sabah, Hüsnü Özkana 
kızanları bir sürpriz bekliyordu. 

Gazetelerini açtıklarında bu sefer 
de Türkiye Cumhuriyetinin Hava 
Kuvvetleri Komutanının tıpkı Öz-
kanın demecinin havasını taşıyan 
bir demecini buldular. Tanselin söz
leri de bir açıklamadan ziyade bir 
kinin, gayzın ve nefretin, bir de hid
detin ifadesiydi. Kin, gayz, nefret ve 
hiddet büyük ölçüde "ll'ler"e kar
şıydı. Fakat Tansel onlarla beraber 
olduğunu sandığı bazı düşmanları
nı da çamurla sıvamaktan kendini 
alamamıştı. Bunların başında, vak
tiyle kendisinin Hava Kuvvetlerinin 
başına getirilmesinde birinci rolü 
oynamış olan Mucip Ataklı geliyor
du. Tansel demecinde kendisini tad-
sız polemiklere sürükleyecek ve 
aslında konuyla da ilgisi olmayan 
M.D.O. veya M.D.D. hakkındaki se
netsiz sepetsiz iddialara, ithamlara 
da yer vererek tutumunu daha za
yıflattı. Hele, gene tıpkı Özkanın 
yaptığı gibi, bir askerî sır olması 
gereken "5 karargâh" hikâyesini ga
zete sütunlarında teşhir etmesi 
meslekdaşlarınca hiç 4yi karşılan
madı. 5 karargâh, her halde sadece 
22 Şubat için düşünülmüş değildi. 

Fakat Tansel, başka birine daha 
ilişiyordu: İsmet İnönü. Eski Baş 
bakanı da suçlayan bazı imâlardan 
Tansel kendisini alamamıştı ve hat
tâ İnönüyü de hatalı şekilde kendi
sinin girdiği bu polemiğe katılma
ya davet ediyor, çağırıyordu. 

Zira sanıyordu ki, Özkan bir 

Hüsnü Özkan 
Taktik hatası 

CHP milletvekili olduğu için onun 
hücumunun arkasında İnönü ve 
CHP vardır, en azından hareket on
ların bilgisi dahilinde yapılmıştır! 

Kulağa Küpe 

B 

İçi kimi yakar, 

dışı kimi? 
ir A.P. organı yazıyor: 
"C.H.P.'nin sağ kanadından 

bir yetkili bize şu açıklamayı 
yapmıştır: Bir şef partisi olan 
C.H.P.'de İnönünün haberi ol
madan hiç bir şey yapılmaz. 
Hiç bir şey söylenmez. Hüsnü 
Özkanın İnönü ile fikir teati
sinde bulunduktan sonra sa
yın Tansele karşı hücumlara 
geçtiğinden hiç kimsenin şüp
hesi yoktur." 

Ne antika adam şu İnönü! 
Baksanıza, meğer Feyzioğlu 
da onunla fikir teatisinde bu
lunduktan sonra konuşuyor
muş da, bizim haberimiz yok
muş.. Ama A.P. organı nasıl 
her şeyi açıklayıverdi, değil 
mi? 

Aşkolsun köftehora! 

H 
Herkes mesleğini yapar 

üsnü Özkanın böyle mânâsız bir 
polemik yaratmasının arkasında 

kim vardır bilinmez ama -her halde 
İnönü ve CHP yoktur, zira ikisi de 
Hatay milletvekilinin davranışını 
en açık şekilde takbih etmişlerdir-
Tanselin aldığı vaziyetteki bir ha-
dişe dikkatleri çekti. 

Hüsnü Özkanın demecinin ya
yınlandığı gün Başkent gazetecileri 
Hava Kuvvetleri Komutanını ara
dılar. Tansel kendileriyle konuşma
dı. Bir polemiğe gazete sütunların
da girmek istemediği intibaını vere
rek» Fakat aynı sabah, kendisini bir 
ziyaretçi görmeye gitti. Bu, Süley
man Demirel tarafından özel bir 
maksatla Millî Savunma Bakam ya
pılmış olan Adnan Menderesin eski 
polis müdürü Ahmet Topaloğluydu. 
Topaloğlu, sonradan bugünkü tad-
sız ve üzücü şeklini alan polemikle
re Genel Kurmay Başkanı Turalı da 
-meşhur mektup hikayesiyle- ilk 
iten kimse olarak bilinmektedir. 

Topaloğlu, bilinen zekâsıyla Tan-
sele bazı "telkinler"de bulunduktan 
sonra -her halde, İnönüyle CHP'ye 
atfedilen rol de bu telkinler arasın
dadır- Hava Kuvvetlerinden çıktı. 
Hattâ bu arada, kendisini ilgilendi
ren bir husus yokken bir de beya
nat parlattı. Bunda Hüsnü Özkanı 
yeni bazı açıklamalara itiyor, "er
kekse, o akşam İnönüyle Tanselin 
konuşmalarım da açıklar" diyordu. 
Halbuki o akşam kendisi de İçişle
ri Bakanı olarak hadiselerin içinde 
bulunduğuna ve bu konuşmayı duy
duğuna göre açıklamayı bizzat ya
pabilirdi. Ama maksat karanlık bir 
noktayı aydınlatmak değil ortalığı 
karıştırmak ve iyi niyetli komutan
ları kendilerini AP'ye muhtaç his
settirmek, onların başka bazı bağ
larını koparmaktı. 

Bu ziyareti takibendir ki Tansel 
gazetecilerle konuşmayı kabul etti 
ve Orduyu o kadar yürekten tutan 
bazı gazetelere -hayret, hattâ Cum
huriyete!- serzenişlerde bulunarak 
meşhur demecini verdi. 

Demecini verdi ve sonra bundan, 
kendisi de pişman oldu. Tıpkı, Öz
kanın da pişman olması gibi.. 

T 
"Aman sakın ha!." 

adsız polemik gazete sütunların
da, bilhassa AP'nin organlarında 

hemen istismara başlandı. Tabii bü-
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tün hücumlar İsmet İnönüyeydi. İ-
nönü ihtilâlcileri himaye etmişti! 
-Her halde İnönü dünyada, kendisi 
Başbakanken ancak kendisine kar
şı yapılabilecek bir ihtilâlin hazırla-
yıcılarını himayesine alan ilk devlet 
adamıdır-. Demagoji adım adım de
recesini yükseltti ve haftanın so
nunda bir açıkgöz AP milletvekili, 
Talât Köseoğlu, bir önergeyle İnö
nü hakkında Meclis soruşturması 
istedi. Köseoğlu, Meclis soruşturma
sında İnönünün bazı suçları tesbit 
edilirse kendisinin hangi ceza mad
deleriyle itham olunarak adalete 
verilmesi gerektiğini de önergesin
de bildiriyordu. Bu suçlarla İnönü 
elli yıllık bir hapisle kellesini kur
tarırsa yiyip içip Allahına şükret-
meliydi. 

Fakat Talât Köseoğlunun böyle 
bir önerge hazırladığı duyulur du
yulmaz, başta AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel, AP ileri gelenle
ri "Vay köse sakalım!" diye dehşet
le yerlerinden fırladılar. Böyle bir 
önergenin Mecliste görüşülmesi de
mek bütün yüksek ordu kademesi
ni feci şekilde tedirgin etmek de
mekti. Zira o takdirde bir karma
karışık devrin hikâyeleri, onlara 
katılanların isimleri ve davranışla
rı imzaladıkları vesikalarla birlikte 
tekrar ortaya çıkacak, dibe otur
muş olan tortu suyu tekrar pislete
cek, gözün gözü görmeyeceği bir 
ortam yaratılacaktı. Bu ise en zi
yade Demirelle AP'yi zedeleyecekti. 
Üstelik, İnönü hakkında böyle bir 
soruşturmaya girmenin nasıl fena 
karşılanacağı da Demirelle kıymetli 
arkadaşları tarafından dahi anlaşı
lacak kadar açıktı. 

Talât Köseoğlu 
"Vay benim köse sakalım vay" 

Bundan dolayıdır ki Köseoğlu 
tazı telkinlere aldırmayınca önerge
yi geri alması kendisinden bizzat 
Demirel tarafından istendi. Zaten 
önerge Meclise gelseydi AP kendi 
çoğunluğuyla bunu reddettirecekti. 
Köseoğlu bu sefer kendi çenesini 
kaşıdı. Aşağı tükürse orada sakal 
vardı -Demirelle kötü kişi olacaktı-, 
yukarı tükürse orada da bıyık bu
lunuyordu -alay konusu yapılacak
tı-. Bunun üzerine pek dâhiyane bir 
çare bulundu: Efendim, mesele a-
dalete intikal etmişti ya.. Köseoğlu 
tahkikatın neticelenmesine kadar ö-
nergesini geri alıyordu. 

Ve buna da herkes inandı! 

Aşırı akımlarla savaşta iktidar
ların tek taraflı hareketlerinin sa
kıncalarını belirten Muhalefet Lide
ri, bir zamanlar bir başka iktidara 
da yapılmış ve kaale alınmayışı çok 
pahalı ödenmiş tarihî ikazının ben
zerini elindeki yazılı metinden ağır 
ağır okudu: 

"— Anayasa haklarını vatanda
şın kullanmağa olgun olmadığı zarı
nı üzerine tedbir aramak, çok sakat 
bir yoldur, hiçbir fayda getirmez, 
arandan neticelerin tam aksi neti
celeri getirir. Anayasa üstünde Mec
lis Tahkikat Komisyonları gördük. 
27 Mayıstan sonra silâhlı askerî a-
yaklanmalar oldu, seçim yaptık, ik
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Rejim 

İ 
"Bekliyoruz.." 

nönü, bütçe kapanış konuşması
nın en önemli bölümüne gelmişti. 

İktidarın hürriyetleri koruma ba
hanesi ile Meclise getirmek üzere 
olduğu şiddet tedbirleri karşısında 
yaşlı Muhalefet Liderinin takınaca
ğı nihai tutum günlerdir merak ve 
dikkatlerin düğümlendiği nokta idi. 
Makale yazarları ve siyasiler İnönu-
nün atacağı adımı gözlediklerini, A-
nayasa ve demokrasiyi korumak 
için verilecek mücadelenin biçim 
ve dozunun buna göre ayarlanaca
ğını söylüyorlardı. Konuşma bu 
yüzden büyük ilgiyle beklenmişti. 

tidar değişiklikleri oldu. Hepsini 
milletimiz olgunlukla geçirdi." 

Burada biraz duran İnönü, yü
zünde hiçbir ifade değişikliği olma
dan fakat ses tonunu biraz yüksel-
terek devam etti: 

"— Şimdi 'Temel Haklar ve Hür
riyetler Devri'ni bekliyoruz. Bu re
jim birdenbire gelmiyor, bir iki se-
nedenberi geniş ölçüde rağbet gö
ren azgın dernekler ve saldırılar 
devrinden sonra geliyor. Korkarım 
ki, azgın sağcı derneklerin arzuları
nı kolaylaştırmak için geliyor, Bun
ların yanlış ve kökünden zararlı te
lâşlı tedbirler olduğunu söylemeğe 
mecburum.." 

O âna kadar konuşmayı sessiz 
dinleyen İktidar milletvekilleri ba
ğırıp çağırmaya, -âdeta telâşlarını 
ispat etmeğe başladılar. CHP sıra
ları ise -Ç.E.P. (Çerkez Ethem Par
tisi) mensupları hariç- şiddetle al
kışlanıyordu. İnönü konuşmasını 
siyasî iktidarların normal yolda kal
malarının "tek" doğru tutum oldu
ğunu, iyice belirterek tamamladı. 
"Tek" kelimesini üzerine basarak 
söylemişti.. 

B 
Hitler özentileri 

u konuşma, haftanın başında Pa
zartesi gününe rastladı. Bütçe

nin tümü üzerinde kapanış konuş
masını da, bizzat İnönünün yapaca
ğı önceden biliniyordu. CHP Genel 
Başkanı ve Grup Başkanı bunu da
ha önce, başka hazırlıklar içindeki 
Grup yöneticilerine bildirmiş, ken
di hazırlığını tamamlamıştı. 

Sabahleyin saat 10'da başlayan 
toplantıda kürsüye ilk çıkan İnönü 
oldu. Daha önce basına dağıtılmış 
olan 12 sayfalık konuşmanın ağırlı
ğı rejim meselelerine ayrılmıştı. E-
ğitim konularına da büyük yer ve
rilmişti, ama bu konuya İnönü, re
jimin geleceği açısından eğilmiş, ik
tidarın yöneldiği yola uygun bir ye
ni eğitim sistemi düşünmesinin sa
kıncalarım belirtmiş, bu niyetle, İ-
kinci Dünya Savaşında Hitler tak
litçiliği ile Türkiyede yaratılmak is
tenen milliyetçi - mukaddesatçı a-
kım arasındaki ilişkiye değinerek 
şöyle demişti: 

"— Öyle görünüyor ki ilköğre
timden itibaren lâik Cumhuriyet 
terbiyesi bir tarafa itilerek işe baş
lanacak ve sonra saldırgan demek
lerin istikametine uygun bir millî 
ruh maskesinde orta çağ yolu tu
tulacaktır. Bu son derecede yıkıcı 
ve geriletici bir sistemdir. Bu, Ana-

YURTTA OLUP BİTENLER AKİS 
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yasanın ruhuna taban tabana zıt 
bir görüşü genç kuşaklara mal etme 
çabasıdır. Anayasa özgür, devrimci 
ve ileri hedefli bir cemiyeti temel 
almaktadır. Tasavvur edilen tedbir
lerin hepsi, büyük, pek büyük tar
tışmalara sebep olacak, milletimize 
büyük zararlar getirecektir,.." 

İnönü kürsüye çıktığında Demi-
rel ortalarda yoktu. Beş dakika son
ra sağdaki kapıdan çalımla, etrafa 
tebessümler dağıtarak girdi. AP sı
ralarından bir alkış koptu. Bu göv
de gösterisinden başka bir şey de
ğildi. Alkış sesi üzerine konuşma
sına ara veren İnönü gözlüklerinin 
altından, Hükümet sırasına doğru 
çalımla ilerleyen Demireli ve AP sı
ralarını süzdü, devam etti. Başba
kan, yerine oturduktan sonra bir 
süre daha gülümsedi, fakat tebes
süm çok geçmeden dudaklarından 
silindi, harıl harıl önündeki metin
den bazı satırların altını çizmeğe 
başladı. Bu, Başbakanın sırasına 
daha önceden konmuş olan ve Mu
halefet Liderinin yapmakta olduğu 
konuşmanın metni idi.. 

İnönünün, CHP sıralarının şid
detli alkışlarıyla sona eren konuş
masından sonra, salondakiler kulîs-
lere çekildiler. 

Demirele yakınlığı ile bilinenlerde 
bir tereddüt göze çarpıyordu. Bun
lardan, AKİS'çi ile konuşan biri, 

"— Yahu biz iktidarı her an bı
rakabiliriz. Antidemokratik hiç bir 
tedbire de niyetimiz yok.." dedi. 

"— Peki, bu Temel Haklar ve 
Hürriyetler Kanunu ne oluyor? 
Dinçerin verdiği bilgi kadarıyla bi
le, bir terör hazırlığı içinde olduğu
nuz meydanda değil mi?" sorusuna 
ise şöyle cevap verdi: . 

"— Daha Kanun getirilmiş de
ğil ki!.. Ortada kesin bir karar yok, 
bizim Gruptan bile zor geçer, eğer 
antidemokratik bir mahiyeti varsa.. 
Hele Meclisten, kafiyen geçmez öy
le kanun.." 

AKİS'çi, bu mutedil görünen AP 
milletvekiline sordu: 

"— Peki, bu kadar tepki doğdu
ğuna göre Demirelin kanunu Mecli
se sevketmekten vazgeçmesi ihti
mali var mı?" 

Buna verilen cevap, kritik za
manlarda karar mevkiinde bulunan, 
fakat taşıdıkları sorumluluğun far
kında bile blmıyan politikacıların 
hangi ölçülerle hareket ettiklerinin 
tipik bir örneği idi: 

"— Demirel kanunu Meclise sev 
ketmekten nasıl vazgeçer? Dinçer 
bir kere açıklamış, arkadaşını ya
lancı durumuna sokamaz ki.." 

C H P l ider i İ n ö n ü y ü dinleyen Meclis 
İbret alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi? 
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K 
Tarafların moral seviyesi 

uliste muhalefet milletvekilleri, 
tabiî senatörler ve görüşmeleri 

izlemeğe gelen bazı profesörler yer 
yer gruplaşarak, İnönünün konuş
masını eleştirmeye başladılar. Ni
hat Erim yanındakilere, 

"— Paşa ak saçları ve ağır ko
nuşması ile kürsüde, kavmine gele
ceği haber veren Davut Peygamber
di sanki..." dedi. 

Erim ve beraberindeki millet
vekilleri; epey bir süreden beri ilk 
defa içten gülümsüyorlardı. Ve Ta
biî Senatör Şükran Özkaya yanın-
dakiyle şöyle konuşuyordu: 

"— Paşanın 1960'dan beri bu de
rece sert konuştuğunu görmedim. 
Sert fakat yerinde, zamanında bir 
ikazdı.." 

"— Tahkikat Komisyonu kurula
cağı zaman da böyle bir konuşma 
yapmıştı galiba?." 

"— Evet, o zaman, sizi ben bile 
kurtaramam, demişti.." 

Böylece, Muhalefet kulisinde e-
pey bir süreden beri devam eden 
karamsarlığın yerini bambaşka bir 
havanın aldığı görülüyordu. 

AP'lilerde ise tepki çeşitli idi. 
Müfritler, "siz bakmayın İsmet Pa
şaya. O artık ihtiyarladı, kendi par
tisine bile hâkim olamıyor" derken, 
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Bu Kanuna Türk 

a — Tasarı önce sosyal barışı sağlama nedenine 
dayatılacaktır: Çünkü tasarı sözde toplumun, türlü 
sınıf veya zümrelerinin birbirine düşürülmesini önli-
yerek ve onların, birbirlerine kin, nefret ve düşman
lıkla bakmasını kaldırarak, sosyal barışı Bağlıyacak
tır. 

b — Tasarı, daha sonra, millî bütünlüğü zedelen
mekten koruma nedenine de dayatılacaktır. Çünkü 
tasarı sözde toplumun türlü sınıf ve zümrelerinin bir
biri aleyhine düşmesini önliyerek ve bu sınıf ve züm
releri bölmeğe yönelmiş kötülüklere ve düşmanlıkla
ra imkân vermiyerek, millî bütünlüğü korumak isti-
yecektir. 

c — Nihayet tasarı, kamu düzenini veya milli gü
venliği korumak nedenine de dayatılacaktır! Çünkü 
tasarı, toplumun türlü sınıf ve zümrelerini birbirin
den bölmek maksadıyla yapılan sınıf ve zümre kötüle
melerinin sınıfları ve zümreleri bölücü faaliyet teşkil 
etmesini önliyerek bu düzen ve güveni korumak isti-
yecektir. 

2 — Sosyo - politik ve ideolojik neden: 
Zayıf olan bu nedenlere rağmen bu İktidar, bu tasa
rıyı çıkaracaktır. Çünkü sosyo - politik durumu ve si
yasal ideolojisi, Onu, böyle bir tasarıya itmektedir. 
Bu durumu şöyle bir muhakeme ile tesbit edebiliriz: 

Biz türklerin, kişi olarak anayasal haklanınız var
dır. Bunlar bizim dokunulmaz imkânlarımız, imtiyaz-
larımızdır. Mukaddes insan kişiliğinin tam gelişmeye 
varıp, haysiyetine denk bir düzeye çıkabilmesi içindir 
bunlar... Bunlar, insansal kişiliğin gerçekleşmesi İçin
dir. Ve bunlar; bir başka insansal kişiliğin gerçekleş
mesine engel olmadığı sürece muteberdir, makbul
dür. Bütün kamu otoritelerinin de bunların gerçekleş
mesini önlememesi zorunu vardır. 

Bir de toplumumuzun haklan,. hürriyetleri var
dır: Toplumun türlü katlarının, kategorilerinin, sınıf
lanılın ,zümrelerinin, bir kelime ile tüm toplumun 
haklan vardır. 

Bunlar da, en büyük olay olan toplumun tam ge
lişmesi, çağdaş atom uygarlık dünyasının üst düzeyi
ne çıkması içindir. Toplumsal olgunun, oluşmanın, hiç 
bir engele çarpmadan bütün genişliği ile gerçekleş
mesi içindir. 

Toplum bu hak ve hürriyetleri, imtiyazları yolu 
ile kendini arar. Bu hak ve hürriyetleri, imtiyazları 
kullanarak kendi imkânlarının nerelerde ve nelerden 
ibaret olduğunu araştırır. Nihayet, bu bak ve hürri
yetleri, imtiyazları kullanarak kendini gerçekleştirir. 
Böylece de geleceğin kendine yakışan üstün uygarlık 
örgüsünü, şartlarını, imkânlarını elde eder, kazanır, 
uygular. 

Bunun da toplum içindeki kişinin insansal haysi
yetini gölgeliyeceği noktaya kadar sınırı geniştir. 

Toplumun haklan ve imkânları da, yani toplu
mun kendini araması, bulması hakkı ile kendini ger
çekleştirmesi, inşa etmesi hürriyeti de, işte bu sınıra 
kadar makbuldür, muteberdir. 

İşte, toplumun kendini araması, gelişme şartlanın 
araştırması ve bunlar yoluyla kendini inşa etmesi 
imtiyazı demek olan bu hak ve hürriyetleri de; aslın
da, bizim teker teker söz konusu olan kişisel imkân
larımız, haklarımız, hürriyetlerimiz yoluyla, ancak 
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K anunların, soyut bir "Milli İrade" faraziyesince, 
milletin iradesi olduğu tezi, çoktan reddedilmiştir. 

Kanunlar, artık, bir parlâmento çoğunluğunun tasar
rufundan başka bir şey değildir. 

Daha gerçekçi bir deyimle, kanunlar, bir parlâ
mento içindeki bir çoğunluğun bile eseri değildir. Hü
kümetin eseri ve iradesidir. Hattâ ve hattâ, kanun
lar, hükümet içinde de Başbakanla direkt ilgili bir 
Bakanın iradesinden başka birşey değildir. Kanunla
rın yapımı isinde öteki bütün organların rolü, Baş
bakan ile ilgili Bakanın bu kişisel iradelerini kabul 
ve tasdik ederek kanun biçiminde hukukileşmekten 
ibarettir. 

Bu arada "kanun"a "meşruluğunu" veren unsur, 
onun, milletin iradesi olması vahimesi değildir; ka
nunun Anayasada gösterilen politik ve sosyal amaçlar 
içinde, Anayasa ile bir anlam ve hukuksal bir idrâk 
birliği ve uyuşurluğu içinde olmasıdır. 

"Temel Hak Ve Hürriyetlerin Korunması Kanu
nu" gibi muhtevasıyle paradoksal düşen ve tarihsel 
gerçek ile alay eder bir edası olan bir ad altında, Ada
let Bakanlığı uzmanlarınca kaynatılan bir kazanda pi
şirilmekte olan bir tasarı var ki, Parlâmentodan çı
kacak olursa, emin olunuz ki, hiç bir milli iradenin 
eseri olmıyacaktır. Bir Başbakanın, bazı çevrelerle it
tifak ederek hürriyetsiz bir Türkiye yaratma işinde 
bir temele dayanma dileğinin, iradesinin eseri ola
caktır. 

Şimdilik bildiğimiz unsurlarına göre de bu tasarı, 
Anayasanın Türk Milletine ön gördüğü politik ve 
sosyal amaçların tüm dışındadır. Anayasanın anlam 
ve hukuksal idrakinin de tahribini teşkil etmektedir. 
Bu itibarla da, Parlâmentodan ve Devlet Başkanından 
geçecek bile olsa, muhtevası bakımından adına ve 
muhtevasına lâyık bir vesika olamıyacaktır. Anayasa 
mahkemesinin müdahalesine uğrasın uğramasın, 
hukuk tarihi ve kamuoyu önünde mahkûm bir eser 
olacaktır. Bundan ötürü milletimiz ona direnecektir. 
Şöyle ki: 

I — Bu, kötü amaçlı bir tasarıdır: Bugün 
Türkiye hızla değişme devrini aşma buhranı için
dedir. Kendisini daha iyiye, daha doğruya, daha adile 
götürecek düşünceyi bulmak, aksiyona girebilmek, 
bu suretle, kendi gelişme olayım yaratmak istemekte
dir Türkiye... 

İşte o, tam bu evresinde (safhasında) iken bu 
tasarı, düşünceyi ,aksiyonu, gelişme olayım mahkûm 
etme amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu yüzden o, tarihi
mizdeki kötü amaçlı tasarruflar listesine, daha şim
diden girmiştir. 

II — Bu tasarının nedeni: Bizce bu tasarı-
nın türlü nedenleri vardır: Bir kere, henüz görmedi
ğimiz gerekçesine girecek bir nedeni, bir de kendine 
özgü sosyo - politik ve ideolojik nedeni vardır onun... 
Yani önce dışta, sonra içte ve temelde olan nedenler 
ki, tasarının "çirkin"liğini bilhassa bu nedeni ver 
inektedir. 

1 — Dış neden: Tasarının Anayasanın ve ce
za hukukunun yazdığı ve kamuoyunun da kendisine 
karşı büyük bir duygululuk ile baktığı büyük kav
ramları ele alarak bir nedenler demeti kurduğu gö
rülecektir: 
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Milleti Direnecektir 

bunların aracılığı ile gerçekleşebilir. 
Çünkü bugünkü İktidar esas bakımından, toplu-

mun gelişme içgüdüsünün ve ihtiyacının hacmidir. 
Bugünkü İktidar, toplumun, geleneksel donmuş kad
rosunu aşmasını istemez. Binaenaleyh buna yol aça
cak olan kişi hürriyetlerinin de -buna yol açacak bi
çimde- kullanılmasını istemez. 

Bugünki İktidar, kişisel hürriyetlerin, kişi ego
izmlerini aşarak -ve binaenaleyh kişi hürriyetlerinin 
toplum yararına; kullanılarak- toplumu uyarma yö
nünde kullanılmasına, böylece bir toplumsal hare-
ketlenme yaratılmasına karşıdır. 

Bugünkü İktidarın bir ideolojisi vardır. Bu, kişi
yi uyanmamışlık içinde tutmıya sevkeden bir az ge
lişmiş ülke endividüalizmidir (az gelişmiş ülkelerdeki 
endividüalizim, hiç bir şeye sahip olmıyan kişiyi ken
di başına bırakarak onu, derin uyanmamışlığı içinde 
tutma sonucunu verir). Bu ideoloji aynı zamanda, 
endividüalizmin, sosyetenin dürtücü, harekete geçiri
ci gücü olmasını da önlemek üzere, toplumsal yapıda 
radikalizmleri istemeyen, geride kalmış kurumlara 
dayalı durgunluk, duruculuk, tutuculuktur. 

İşte bugünkü İktidar, böyle bir ideolojinin itişi 
ile, Türkiyede sınıflar, zümreler bir edebiyat, bir fik
riyat, bir sosyal hareketlilik istemez. Var olan düze
nin İçindeki sınıflar ve zümreler dengesini olduğu 
gibi tutmak ister. Onun için de bu son tasarı ile, me
rak edici, tecessüs duyucu ve araştırıcı zekânın sınıf
lar ve zümreler üzerinde durmasını, bilgisini geniş
letmesini, bu sınıflardan bazılarının geliştirilmesi 
prensiplerini araştırmasını ve bulduklarını uygula
maya sürmesini önlemek ister. 

İşte bu tasarı ile getirilmek istenen sınırlamaların 
ve cezalamaların gerçek nedeni budur. 

Böylece, bu tasarı ile, sınıflar ve zümreler sos-
yo - politiğine, sosyo - ekonomiğine değinen konular
da uyanma istidatları gösteren türk toplumunu uya
racak hak ve hürriyetlerin -üniversiteler içinde bile-
kullanılması yasaklanmıştır. 

Bu yasaklama tümdür. Normal bir sınırlamayı 
aşmıştır. Sınıfların ve zümrelerin; kişi huzuru, sos
yal adalet ilkeleri ile bağdaşmayan şimdiki iktisadi 
ve sosyal bakımdan engelli durumunu kavramaya ve 
bu durumu engellerden kurtarmaya imkân verecek 
bütün hak ve hürriyetleri kapsamaya kadar gitmiştir. 

Oysaki Anayasamız, tanı tersine, mevcut sınıfla
rın, zümrelerin, kişi huzuru ve sosyal adalet ilkeleri 
ile bağdaşmayan iktisadi, sosyal, hattâ siyasal engel
lerini kaldırmayı emreder. 

Bu emir, bu konulardaki hürriyetleri tam kul
lanmakla yerine gelebilir. 

III — Tasarının hukuksal durumu: Tasarı, 
sosyal barışı, millî bütünlüğü, kamu düzenini ve milli 
güvenliği sağlamanın ve korumanın yolunu, sınıflar 
ve zümreler arasındaki ilişkileri olduğu gibi tutmada 
görüyor. 

Tasarıya güre Tûrkiyede bazı sınıflar ve zümre
ler vardır. Bunların elde ettikleri yerler, üstünlükler, 
imtiyazlar vardır. 

İşte, tasarıya göre bunlar olduğu gibi kalmalı
dır. 

Prof. Bahri SAVCI 

Bunun için de bu sınıf ve zümreler birbirine dü
şürülmemelidir, bölünmemelidir. Birbirleri aleyhine 
düşmemelidir. Birbirlerini kötülememelidir. Birbir-
lerinin üstünlüklerini bölücü faaliyetlere girişmeme
lidirler. 

Sonra tasarı, toplumsal düzenimizi komünizme 
karşı korumak bahanesiyle bazı fiil ve faaliyetleri de 
komünizmi benimsetmeğe, beyendirmeğe matuf fiil
ler sayma tehlikesini de getirmiştir. 

Burada komünizm üzerine bir spekülâsyon yap
madan Ortaya çıkan durumun muhakemesi şudur: 

Bizim Anayasamızda mevsuf bir durum içinde 
mevcut olan bir komünizm teşhisi yapılmamıştır. Bi
naenaleyh somut olarak bir komünizm suçunu tavsif 
edip ortaya çıkarmada kanun koyucular, hukukçular, 
hâkimler pek büyük zorluk çekerler. Hele müphem 
ve şâmil terimlerle yapılmış bir formülasyon içinde 
hâkimleri komünizm takibatına zorlamak, işi yokuşa 
sürmek sonucunu verir. Bu, tüm hürriyetlerin kısıldı
ğı bir faşizmi arayış olur. 

Bu karanlığa rağmen, bizim sistemimizde yine de 
bir aydınlık vardır. O da şudur: Anayasamız, her hal
de özünde mahfuz tutulması emri ile mülkiyet, mi
ras, teşebbüs, çok parti rekabetine dayalı genel seçim 
ve organize muhalefet unsurlarına dayalı bir hukuk 
ve sosyal devlet rejimini aramıştır. 

İşte bizde korunması gereken, bu unsurlarıyla 
birlikte bir hukuk devleti, bir sosyal devlettir. Yoksa 
somut bir tavsifi mevcut olmıyan bir komünizm suçu 
ihdas edip siyasal - sosyal - ekonomik yapının eleşti
risini yapacak görüşleri mahkûm etme sonucunu ge
tirecek formülâsyonlara gidilemez. Buna gidildiği tak
dirde, tavsifi Anayasada mevcut olmıyan bir kavram, 
özel kanunlarla, bir iktidar oligarşisinin iradesine gö
re, sübjektif yolda develope edilmiş olacaktır. Bu da, 
düşünsel ve sosyal inşaları önleyecektir, Sosyal dev
letin gelmesi için gerekli iktisadi - sosyal engellerin 
kalkması mümkün olmıyacaktır. Yapılabilecek olan; 
Anayasanın mahfuz tuttuğu unsurları -ki yukarda gös
terdik- koruyucu ceza mevzuatı formülâsyonlarına 
gitmektir. 

IV — Sonuç: Fakat bu yola gidilmiyecektir. 
Gidilmemektedir. Yapılmakta olan ve yapılacakları 
şöyle göstermek mümkündür: 

a — Devlet ve kalkınma masraflarım, yukarda 
söylediğimiz ideoloji dolayısıyle alt sınıfların omuz
larına yükliyerek, onlasın ekonomik gücünü yitirte
cek ve böylece, onları, egemen sınıflara daha tâbi du
ruma sokacak bir iktisadî gidiş. 

b — Buna direnme bilincini verecek bütün dü
şünsel akımları reaksiyon gelişmelerini davet edici 
hak ve hürriyet tatbikatları üzerine de Anayasaya ay
kırı ceza mevzuatı yoluyla baskı, 

c — Ve fakat bütün bunlara da Türk ulusunun 
önce yargıçları yoluyla, sonra da, kendi derin deni
zindeki potansiyel güçleriyle direnmesi. 

Bu sebeple türk halkının demokrasisini koruma 
içgüdüsü bu kanuna da direnmesini getirecektir: 
Türk ulusu bu kanun ile toplum arasında bir değer-
ler ve duygu intibaksızlığı yaratacak, onu ölü hüküm 
haline getirecektir. 
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YURTTA OLUP BİTENLER AKİS 

İnönü konuşuyor 
Anlayana sivrisinek saz... 

dardır. 
Bu, Temel Haklar ve Hüriyetler 

Kanunu Tasarısında da böyle olaca
ğa benzemektedir. Bütçenin tümü 
üzerinde yapılan kapanış görüşme
leri bu intibaı kuvvetlendirmiştir. 
Muhalefet, Hükümete karşı tama
men birleştiği halde, AP Grupu adı
na konuşan Aydın Yalçın ve Başba
kan Demirelde gerileme değil artan 
bir cüret görülmektedir. Aydın Yal
çın CHP'nin marksistlerle kolkola 
olduğunu -Bu, bilindiği gibi, Feyzi-
oğlunun iddiasıdır. Ç.E.P.'nin lide
ri. Aydın Yalçın bunu parmağını 
CHP sıralarına uzatarak söylerken 
kıpkırmızı olmuştu..- ileri sürmüş 
ve komünistlerle işbirliği yapan li
derlerin sonunun "Sukarno gibi" o-
lacağını söyliyerek, aklınca İnönü-
nün âkibetini çizmiştir.. Bu şimdiye 
kadar düşmanlarının İnönüye çiz
dikleri belki de bininci "hazin âki 
bet"tir. Demirel ise, malûm kanun 
için "gelecektir" demiş, Türkiyede 
bir hürriyet anarşisi olduğunu 
iddia etmiş, komünizm tehlikesini 

10 4 Mart 1967 

A 

Halbuki AP Genel Başkanı, bı
rakınız arkadaşlarını, kaç kereler, 
gerekirse kendisini yalancı çıkart
maktan çekinmediğini ispatlamış 
bir kişiydi. 

"Aferin oğlum amet..." 
P içindeki mutedillerin tereddü
dü, Bütçe görüşmeleri ilerleyip, 

Kanunun Meclise sevkedileceği fır
tınalı' günler yaklaştıkça artmakta, 
fakat yukarıda görüldüğü gibi, bu 
gidişe engel olacak bir mahiyet ala
mamaktadır. Geçen hafta Senatoda 
bunun bir belirtisi görülmüş, öğret
menlerle ilgili genel görüşmeyi şi-
razesinden çıkaran Fethi Tevetoğlu, 
Demirelin müdahalesi ile değiştiril
mek ve sözcülük Ziya Termene ve
rilmek istenmişti. Fakat sonra, Te-
vetoğlunun şahsi prestijini kurtar
mak endişesiyle sözcülük yine ona 
tevdi edilmiş, AP Senato Grup Baş
kanı Okurerin liderliğindeki müf
ritler ağır basmışlar, öğretmenler 
konusunda bugüne kadar izlenen 
politikanın devamını sağlamışlardı. 

Yani tereddütlerin çapı bu ka-

İspatlamak için de, 1964'te 59, 1966'-
da 86 olay kaydedildiğini, halen ko
münizmle ilgili 107 duruşmanın de
vam ettiğini söylemiştir. Bu arada 
Demirelin, Anayasanın değiştirilebi
leceğinden bahsederken, daha kolay 
hükümet etmek ithiyacından ve Be
şinci Cumhuriyet Fransız Anayasa
sı ile icraya tanınan yetkilerden bü
yük bir özlemle söz etmesi, İnönü-
nün koyduğu isimle "Temel haklar 
ve hürriyetler kanunu devri"nden 
sonra hangi devrin gelmesinin plan
landığını gösteren bir belirtidir. 
Mavi dosyadaki dinamit 

arlâmentoda muhalefet ve ikti
dar, yaklaşan mücadeleye ha -

zırlanırken. Adalet Bakanlığında, 
üst katta Kızılaya bakan bir odada, 
soluk mavi bir dosyanın içinde dört 
daktilo sayfasını kaplayan 16 mad
delik tasarı hazırdır. Ceza İşleri Ge
nel Müdürüne ait olan bu odada 
hürriyetlerin canına okumak üzere 
yaratılan bu "eser" üzerinde son ça
lışmalar yapılmaktadır. Tasarıyı 
Bakanlıktaki teknik elemanlar ha
zırlamışlardır. Profesörlerle veya di
ğer yetkili hukuk mercileri ile isti
şare yapılmamış, sadece bir kaç a-
ğır ceza hâkimi ile alelusul konu
şulmuştur. Bu odada bir dosya da
ha vardır. Bunda, tasarıya gerek
çe olarak düşünülen doküman bi-
riktirilmiştir: Piyasada satılan sol 
kitaplar, solcu yazarların kırmızı ile 
satır altlan işaretli yazıları vesai
re.. Bu arada, en büyük endişe A-
nayasa Mahkemesinin iptal kara
ndır. Bu yüzden rezerve iki tasarı 
daha hazırlanmıştır. 

Tasarının hazırlanmasında eğlen
celi bir metod uygulandığı bildiri-
mektedir. Bu Tasarı ile yalnız sol 
propagandası yapmak değil, solcu 
olarak bilinenleri övmek de yasak
lanacaktır. Bunun için ilk önce 141 
ve 142. Maddelerden hüküm giyen
leri övme yasağı konulmuş, sonra 
-meselâ- Nâzım Hikmetin bu mad
delerden değil ,askeri isyana teşvik 
ile ilgili bir maddeden hüküm giy
diği görülmüştür. Tabiî, derhal bu 
maddeden hüküm giyenleri övmek 
de suç olarak tasarıya eklenmişti] 
Bu metod daha da geliştirilirse çok 
verimli olacağa benzemektedir. Me
selâ bir solcu yazar trafik suçundan 
mahkûm olmuş ise, o suçla ilgili 
maddeyi bu tasarıya ekleyivermek, 
o yazarın -politikacı da olabilir- ö-
vülmesini suç haline getirebilir!. 

Şimdi, Bütçe görüşmeleri sona 
ermiş ve Meclis 6 Marta kadar ta-
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tile girmiştir. Bu tatilin sonunda 
pandomima başlıyacağa benzemek
tedir. Turizm ve Tanıtma Bakam 
Nihat Kürşat, Tasarının ne zaman 
Bakanlar Kurulunda görüşüleceği 
sorusuna, 

"— Dinçeri bekledik. Yurt dışın 
daydı. Şimdi ilk Bakanlar Kurulu 
toplantısında Tasarıyı görüşmeye 
başlıyacağız. Hazırlığı bitmiş" diye 
cevap vermiştir. 

Kürşat, AKİS'çinin "Bakanlar 
Kurulu herhalde siyasî yönden ince-
liyecek. Bu inceleme sırasında tep
kiler dikkate alınır mı?" sorusuna 
ise "herhalde bunlar düşünülür" di
ye karşılık vermiştir. 

Fakat İktidardakiler çoğunlukla 
büyük bir kendine güven, hattâ cü
ret havasındadırlar. AP İstanbul 
Teşkilâtından bir partili geçen haf
ta bir münakaşa sırasında, elini 
masaya vurarak, 

"— Amerikalılar bizden, kuman
danlar da orduya hâkim, sosyalist
lere bırakmıyacağız memleketi" di
ye cüretin sebebini açıklamıştır. 

"— Peki bu kadar kuvvetlisiniz, 
neden bir de lüzumsuz tedbirlere gi
rişiyorsunuz?" sorusuna verilen ce
vap ise şudur: 

"— Solcu her gün yazar, genç 
subay da her gün onların yazdıkla
rı gazeteleri, dergileri okur.. Niye 
benim uykum kaçsın? Ben tedbiri
mi alırım, karşı tarafın uykusu ka
çar.." 

Bu izah, Mişona borcunu vere
mediği için uykusu kaçan Salamo-
nun geceyarısı pencereyi açıp" Ba
na bak Mişon, ben borcumu verme
yeceğim" diye bağırdıktan sonra 
yatıp rahatça uyumasından ilham 
almışa benzemektedir. 

Salamonu rahat ettiren metod, 
Süleymana fayda verecek midir? 
Bu nokta bir kaç gün içinde belli 
olacaktır.. Ama bu konuda ortanın 
sağındakiler bile iyimser değildir
ler. 

Komünizmi önliyeceğim diye 
tedbir peşinde koşan Demirele, Ali-
can, bütçenin kapanış konuşmasın
da tonu 150 lira olan çimentonun 
bir dalavere ile müstehlike 210 lira
ya verildiğini misal olarak anlattık
tan sonra sormuştur: 

"— Senin düzenin bunu önliyebi-
liyor mu?" 

Alican 60 bin lira peşin alarak 
tam 60 milyon lirayı bir yıl faizsiz 
kullanan "montajcı milyoner"ler-
den de bahsedebilirdi. 

Basın 

Leylâ Çambel 
İlâhları kızdırdı 

HER ÇEŞİT ESKİ ve 
YENİ KİTAP 

ALINIR — SATILIR 

KİTAP İHTİYAÇLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON 

KÂFİDİR. 12 38 47 

landırılan ve Ceza Kanununun 140. 
maddesine göre cezalandırılması is
tenen yazar Çambel, duruşmasın-
da, yazısının dergi yöneticileri ta
rarından tahrif edildiğini ve bunun 
vesikalarla isbat edilebileceğini 
söyledi. Leylâ Çambelin ifadesine 
göre, "Sunayın Cumhurbaşkanlığı
na seçilmesi münasebetiyle yazılan 
bu yazıda, seçimin isabeti belirtil
mekte ve bu seçimin Türkiyedeki 
bütün mevcut gruplar ve akımlar 
açısından eleştirilmesi yapılmakta"-
dır. Yazı, 8 Mayıs 1966 tarihinde 
yayınlanmış, Türkiyedeki bazı gaze
telerin yazıyı ve yazan eleştiren 
sert çıkışları üzerine savcılık so
ruşturma açmıştır. . 

Yazar Çambel duruşmada, der
ginin yazıda yaptığı değişikliklere 
bir örnek olarak yazının başlığını 
göstermiştir. Yazara göre "Sunayın 
seçiminden sonra antikemalist a-
kımların artması karşısında paşalar 
Atatürk, gereğinin yürütücüsü" şek
lindeki başlık, Alman dergisi yöne
ticileri tarafından "Susan taraf
lar" olarak değiştirilmiştir. Âyrı-
ca yazının metninde de değişiklik
ler yapılmıştır. 

Duruşmada Çambelin avukatla
rından Prof. Faruk Erem, yazara 
uygulanması istenen 140. maddenin 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri 
sürmüş, bu maddenin şimdiye ka
dar hiç uygulanmadığını belirtmiş
tir. Bunun üzerine görüşü sorulan 
savcı maddenin Anayasaya aykırı
lık iddialarını kabul etmemiştir. 
Fakat yargıçlar kurulu iddianın in
celenmesine ve yazıda tahrifat ya
pıldığını gösteren resmî belgelerin 
hâzır olmaması sebebiyle duruş
manın 3 Nisan gününe bırakılması
na karar vermiştir. 
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ADRES: BÜTÜNDÜNYA 
KİTAP SARAYI 

Selanik Caddesi No: 6/2 
Kızılay — Ankara 

(AKİS: 78) 

Y 
Madde: 140 

azar Leylâ Çambel, Batı Alman-
yada yayınlanmakta olan Sgna-

tagsblatt adlı politika dergisinde 
yayınlanan bir yazışından dolayı, 
haftanın başındaki Salı günü An
kara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılandı. 

"Devletin hariçteki itibarını kı
racak şekilde yayın yapmak"la suç-

GAZETECİNİN EL KİTABI 
B A S I N R E H B E R İ 

Ç I K T I 
Basın Kanunu — Matbaalar Ka 
nunu Basın İlân Kurumu Kanu
nu Basınla ilgili kanun hükümle

ri kararlar — Yönetmelikler 
Türkiyedeki Basın Teşekkülleri 

GAZETE ve DERGİLERİMİZ 
Hazırlayan: 

YUSUF TAVUS 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Yayın Organları Şubesi Müdürü 
Ödemeli gönderilir Fiatı: 20 TL. 
Adres: P.K. 59 - Anafartalar - Ank. 

(AKÎS: 84) 
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bulunurlarsa bulunsunlar İsmet Paşaya yaptık
ları tezahüratın samimiyeti buradan geliyordu. 

İsmet Paşanın üzerinde kruvaze, kurşunî 
renkte, karışık çizgili bir elbise vardı. Yakasın
da, Türk Hava Kuvvetlerinin rozetini taşıyordu. 
Bu kendisine, Türk Hava Kuvvetlerinin, karar
gâhlarında bir gece kalmış olması dolayısıyla 
sunduğu armağandı. İsmet Paşa bu rozeti hâlâ 
saklar. 

Başbakan, bu pek hararetli karşılanıştan bi
raz şaşkın, fakat memnun, Bakanlara ait sıra
lardan birincisine değil de, ikincisine oturdu. 
Milletvekilleri tezhürata daha şiddetli şekilde 
devam ettiler. İsmet Paşa ayağa kalktı, alkışla
ra tekrar mukabele etti. Salon, Başbakan gelir
ken koridorlarda bulunan Meclis üyelerinin de 
içeriye koşmalarıyla tamamile dolmuştu. Çok 
kimsenin gözü yaşlıydı. O gece İsmet Paşa ta-
rafından kurtarılmış olanın sadece türle demok
rasisinden ibaret bulunmadığını herkes biliyor 
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22 Şubat ne idi, nasıl çıktı, 
nasıl bastırıldı, neticeleri 

ne oldu? 
Yazan:Metin Toker 

B u yazı, 22 Şubat Olaylarına ait İlk gerçek ve tam açıklamadır. Olayın hikâyesi Metin 
Tokerin "İsmet Paşayla 10 Yıl" yazı sert sinin 1961-1964 devresini kapsayan IV. Kıs

mında anlatılacaktı. Fakat son günlerde açılan bir takım polemikler bu hadisenin ger-
çek mahiyetinin türk umumî efkârı tarafın dan bilinmesini gerekli kılmıştır. Bundan 
dolayı, serinin devam etmekte olan III. Kıs mının bu haftaki yatısını bir hafta tehir et
mek mecburiyetinde kaldık. Okuyucularımı tın bize hak vereceklerini umuyoruz. Metin 
Toker gelecek haftadan itibaren III.- Kısmın en önemli dört yazısını da bu sütunlarda 
sizlere sunacaktır. O dört yazıda "Adnan Menderesin asılmasi nasıl ve kimler tarafın
dan kararlaştırıldı?", "Bayan Menderes ve Polatkanın aileleri 15, 16, 17 Eylül günleri 
İsmet Paşaya niçin geldiler, ne söylediler, İsmet Paşa kimler nezdinde ne teşebbüsler 
yaptı, ne cevaplar aldı?", "1961 seçimlerinde kimler, niçin C.H.P.'nin bir çoğunluk ala
maması için çalıştılar?" ve "Seçim neticeleri üzerine Ordu bunların iptali kararım nasıl 
aldı, bundan nasıl ve neden vazgeçti, 15 Ekim - 25 Ekim arasının dramatik hikâyesi 
neydi ve İsmet Paşa kesin sözü olarak onla ra ne söyledi?'' sorularının ilgi çekici bütün 
cevapları açıklanacaktır. 

B undan aşağı yukarı tam beş yıl önce, daha 
da doğru olunmak gerekiyorsa beş yıl ve bir 

hafta önce, takvimlerin 23 Şubat 1962 tarihini 
gösterdiği gün, öğle vakti, devrin Başbakanı 
İsmet İnönü Meclisin büyük toplantı salonuna 
girdiğinde içerde bulunan hemen herkes, sadece 
bir kaç istisnasıyla, -kalkmayanlar eski De
mokrat akrabalarıydı- ayağa fırladı. Birden 
bir alkış sesi yükseldi ve onlara "yaşa", "bra
vo" sedaları katıldı. İnönü gülümseyen bir yüz
le ve selâm vererek Bakanlar Kuruluna ait kıs
ma doğru yürüdü, Meclis ayakta, memleketi bir 
defa daha kurtarmış olan yaşlı ve kahraman 
askere yürekten tezahürat yapıyordu. Bir gece 
Önce korku, endişe, hattâ dehşetle dolmuş bu 
yürekler şimdi bir kuş yüreği kadar hafifti. 
Yüreklerin sahiplerinden çoğu taksiler tutarak 
Başkentin dışına kaçmışlar, sabahleyin, tehli
kenin geçtiğini öğrendiklerinde Meclise dön
müşlerdi. Uykusuz gözlerinde, yaşanmış mace
ranın bütün izleri mevcuttu ve hangi partiden 
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ve anlıyordu. Türkiye, inanılmaz bir badirenin 
eşiğinden geri çevrilmişti. 

Talât Aydemir ve ona bağlı sergüzeştçiler 
sabaha karşı, Ankarada gün henüz ağarmamış-
ken bozguna uğramışlardı. 

A 
Ocak ayının karışık Ankarası 

nkara Ocak ayını karışık ve sinirli bir hava 
içinde geçirdi. Tıpkı 27 Mayıs öncesinde ol

duğu gibi bir askerî ihtilâlin yapılacağı söylen
tileri her gün, her yerde konuşuluyordu. Fakat 
27 Mayısın aksine, ne Ankarada ve ne İstan-
bulda kütleler sokaklardaydı veya gösteriler 
olmaktaydı. O bakımdan huzur tamdı. İsmet 
Paşa Başbakandı ve bir C.H.P. - A.P. koalis
yonunun başındaydı. 

Bulutlar iki çevreden geliyordu. Bir "Al
baylar Cuntası" vardı ki bunlar Orduyu ihtilâl 
yapmaya teşvik ediyorlardı. Askerler, bir yük
sek komuta heyeti halinde, 15 Ekim seçimlerin
den hemen sonra İstanbulda toplanmışlar ve 
21 Ekimde bir protokol imzalamışlardı. Bu pro
tokolun A maddesi aynen şöyleydi: 

"Türk Silâhlı Kuvvetleri 15 Ekim 1961 
günü yapılmış olan seçimden sonra gelecek ye
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan 
evvel fiilen duruma müdahale edecektir." 

Protokole göre bu kuvvetler ihtilâli, on
lar kimlerse, "milletin hakikî ve ehliyetli mü-
messilleri"ne tevdi edecekti, bütün siyasî par
tileri kapatacaktı, bu kararın tatbiki de 25 E-
kimden sonraki bir güne tehir edilmeyecekti. 
Protokol Ankaraya bildirilmişti, o tarihte mev
cut olan bir "Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği" a-
dındaki teşekkülün Ankara temsilcileri olarak 
Aydemir ve bazı arkadaşları İstanbula gitmiş
lerdi, imzalı bir sureti Başkente getirmişlerdi, 
burada onun müzakeresi yapılıp Ankara grupu-
nun da imzaları alınmıştı. 

Fakat sonradan seçimlerin, türk ordusu
nun bir şeref sözü olduğu hatırlandı, bunların 
neticesini tanımamanın ifade edeceği mâna 
farkedildi, Komutanlar parti liderleriyle top
landılar, meşhur Çankaya Protokolu kabul e-
dildi, Gürsel Cumhurbaşkanı oldu, Başbakan
lık görevini İsmet Paşaya verdi, İsmet Paşa da 
A.P. ile bir koalisyon yaparak Hükümeti kur
du ve rejim işlemeye başladı. 

Bunu, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğini bir 
Albaylar Juntası haline sokan bazıları bir tür
lü kabul etmediler. Daha ilk baştan "İşte, yü
rümüyor!" feryatlarına başladılar. Bu feryat
lar ihtilâl söylentilerinin bir kaynağını teşkil 
etti. O çevrede, gerçekten de, bir ihtilâlin tertip
lerine devam edildi. 

Huzursuzluk yaratan ikinci çevre, Koalis
yonun bir kanadı olan A.P. idi. Bu kanattan öy
lesine çatlak sesler çıkıyordu ki bunların en 

makul subayları bile, biraz teşvikle tahrik et
memesi imkânsızdı. "Nuri Beşer Hadisesi" bun-
ların en vahimlerinden biri oldu. Subaylar bu 
A.P. milletvekilinin peşinden koştular -bütün 
subayların karılarına küfretmişti-, o kaçtı, An
kara caddelerinde askerî inzibat tedbirleri 
alındı, hiç bir sokak hadisesi olmadığı halde 
Başkent bir sıkı yönetim havasına girdi. 

Biz Ankarada bir askerî darbe teşebbüsü
nü ilk, Ocak ayının üçüncü haftasında bekle
dik. Ocağın 19'unda Genel Kurmay Başkanlı
ğında bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda Su-
nay ve Komutanlar Ordunun İktidarı destekle
mesini ve böyle bir hava içinde hadiselerin ge
lişmesini beklemesini istemişti. Buna mukabil 
Albaylar Juntasının mensupları hemen bir ihti
lâle gidilmesini talep etmişler, sebep olarak da 
"alttan gelen tazyikler"e mukavemet olunama
yacağım bildirmişlerdi. Fakat görülmüştü ki 
Başkomutan, yani Sunay bu görüşe katılma
maktadır, Komutanlar bu görüşe katılmamak
tadır, kuvvet olarak Hava Kuvvetlerinin tama
mı bu görüşe katılmamaktadır. 

Buna rağmen Albaylar Juntasının mensup
ları, gayrımemnun ayrıldıkları toplantıdan son
ra kendi aralarında buluştular ve darbenin ya
pılmasında musir olduklarını bir bildiride tes-
bit edip bunu birliklere, alt kademedeki subay
lara dağıttılar. Bildiri ele geçti ve Ankarada 
20, 21 Ocak günleri ihtiyat tedbirleri alındı. 20 
Ocak bir Cumartesi, 21 Ocak bir Pazardı. O 
hafta herkes tatildeyken çok sorumlu, görevi
nin başında kaldı. Teşebbüslerinin duyulduğun
dan Darbeciler de haberdar olmuş bulunmalı
lar ki kıpırdamadılar. 

Şubat yaklaşırken Ankarada hava böylesi
ne kritikti. 

B 
İsmet Paşa asker arasında 

u sırada ben, İstanbula gittim. İstanbul va
liliği görevine devam etmekte olan Refik 

Tulga oradan ayrılmak ve askerliğe dönmek 
istiyordu. Rütbesi Korgeneral olmuştu. Halbu
ki İsmet Paşa kendisinin İstanbulda daha kal
masına lüzum görüyordu. Vali olarak Tulga, 
Birinci Ordu Komutanı olarak Tural kendisine 
güven veriyorlardı. Benden İstanbulda, Gene
ral Tulgayı görmemi, bu arzusunu bildirmemi, 
ısrar da etmemi istedi. General Tulgayı 15 E-
kimle 25 Ekim arasının dramatik günlerinde 
de görmüş ve İsmet Paşanın hangi fikirde -ve 
kararda- olduğunu bildirmiştim. 

İstanbulda Korgenerale telefon ettim, Taş
lığa, birlikte çay içmeye geldi. İsmet Paşanın 
mesajını verdim, valilikte kalmasında zaruret 
bulunduğunu söyledim. Derhal: 

"— Emrederler!" dedi. 
Sonra, memleketin durumunu, Ordunun 
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Cemal Tural 27 Mayıs 1960'dan 22 Şubat 1962'ye 
kadar çok çalkantı geçirmiş olan Orduda her 
hangi bir çeşit tertibe girmemiş, yahut faal ol
mamış pek ender komutanların başında gelir. 
Askerliği anlayış tarzı başkalarından daima 
farklı olmuştur. Başbakan İsmet Paşayla mü
nasebetleri hep, karşılıklı güven esası dahilinde 
geçmiştir. Turan ancak daha sonraları, bir ta
kım cambaz eski devir polislerinin oyunlarıyla 
önce polemiklere itilecek, onu takiben sevim
siz durumlara düşürülecek, tabiatı onun bun

lardan kurtulmasını güçleştirecektir. 

vaziyetini konuştuk. Asker arasında bazı tah
riklerin bulunduğunu anlattı, "bunların başları 
Ankarada" dedi. Tavsiyesi, Ankarada bir kaç 
kişiye dikkat edilmesi gerektiğiydi. Kimler ol
duğunu sordum. Harp Okulu Komutanı Talât 
Aydemiri, Jandarma Okulu Komutanı Necatı 
Ünsalanı, Ankara Merkez Komutanı Selçuk A-
takanı ve bir de o zaman Jandarma Genel Ko
mutanı olan Tuğgeneral Abdurrahman Doruğu 
saydı. Bunları İsmet Paşaya nakledeceğimi bil
dirdim. Tulga, İsmet Paşanın asker içine girme
sinde, onlarla temas etmesinde fayda buluyor
du. 

"— İsmet Paşanın subay üzerinde büyüle
yici bir tesiri vardır. Subay, memleket mesele
lerini onun ağızından duyarsa ferahlar, rahat 
eder ve ona inanır" dedi. 

Ankaraya döndüğümde bu konuşmamızı 
İsmet Paşaya anlattım. İsimleri dikkatle dinle
di, İstanbula bir seyahat yapmak niyeti mev
cuttu. Orada askerlerle de temas etmek kararı
nı verdi. O Cumartesi akşamı -27 Ocaktı- tren
le Îstanbula hareket ettik. Pazar sabahı Hay-
darpaşadaydık. Karşılayıcılarımızın arasında 
Refik Tulga ve Cemal Tural da vardı. İsmet 
Paşa 1 Şubata kadar İstanbulda kaldı. 31 Ocak 
gününü orduya ayırmıştı. O sabah, Ordu Ko
mutanı Cemal Turalla birlikte Deniz Komutan
lığını, 66. Tümeni ve Harp Akademisini ziyaret 
etti. Yanlarında Millî Savunma Bakam Sancar 
ve Tulga da vardı. Deniz Komutanlığında deniz
cilerle görüştü. Onlar sakindiler. 66. Tümende 
komutan Faruk Güventürk güzel bir tören ha
zırlamıştı. İsmet Paşa bandoyla karşılandı. Tö
ren kıtasını Tural ve komutanla birlikte teftiş 
etti. Hem de, askere asker gözüyle bakarak.. 

Bunun hoş bir misali subayları mestetti. 
Güventürk, İsmet Paşa 66. Tümende su

baylarla görüşür ve memleketin halini onlara 
söylerken tören kıtasını, gene kendi tümenine 
bağlı Ramideki 53. Piyade Alayına naklettir-
mişti. Başbakan orayı da ziyaret edecekti. İs
met Paşa orada tekrar bu kıta tarafından kar
şılandı. Kıtayı teftiş etti. Sonra Güventürke 
dönerek: 

"— Ben bu birliği daha önce görmedim 
mi?" diye sordu. 

İsmet Paşanın, askerliğinden bir şey kay
betmemiş olduğunun bu ispatı bîr subayın ame-
rikalıların meşhur marşındaki bir mısraı tek
rarlamasına vesile teşkil etti: "Eski askerler 
hiç ölmezler!" 

Öğle vakti Harp Akademisine gidildi. İs
met Paşa orada sınıfları gezdi, derslere girdi, 
sonra, toplu halde bulunan subaylarla görüştü. 
Onlara bu rejim içinde dertlerin ve sıkıntıların 
hal yoluna girebileceğini söyledi, kendisinin bu
nu yapmaya muktedir bulunduğunu bildirdi. 
Geç vakit öğle yemeğini de Akademide, subay
larla birlikte yedi. 

Akşamüstü saat dörttü ki, Cemal Turalla 
birlikte Taşlığa geldi. Tural bir kaç dakika eve 
girdi, ayaküstü konuştular, ikisi de son derece 
memnundular. Tural veda ederken kapıda, esas 
vaziyete geçip selâm aldı ve tok bir sesle, İs
met Paşaya şu tekmili verdi: 

"— Başbakanım, Birinci Ordu en yüksek 
komutanından en küçük mensubuna kadar em
rin izdedir. Arzederim!" 

İsmet Paşanın üzerinde siyah renk, kruva
ze bir elbise vardı. İnce ve dinç görünüyordu. 
O da ellerini pantalonunun iki tarafına, asker
ce birleştirdi ve tekmil alan bir komutan eda
sıyla: 

"— Teşekkür ederim, komutanım" cevabı
nı verdi. 
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Akşamüzeri Taşlıktaki eve Tulga geldi. 
Daha ziyade İstanbulu ilgilendiren konuları gö
rüştüler. Tulga ancak Mart sonuna kadar vali
likte kalmayı düşündüğünü söyledi, İsmet Pa
şa: 

"— Olmaz! Daha fazla kalman lâzım.." 
dedi. 

İstanbul seyahati, bir darbe peşinde olan
lar hariç, herkes için son derece başarılı geçti 
ve bilhassa asker rahatladı. 22 Şubat akşamı 
Ankara karıştığında bazı mensupları tertibin 
tam içinde oldukları halde İstanbulda Birinci 
Ordunun sergüzeştçilere en ufak ümit verme
mesinde bu seyahatin büyük tesiri oldu. 

Nitekim bu güvenledir ki İsmet Paşa, İs
tanbulda Orduyla yaptığı temaslardan hemen 
bir gün sonra, bir karışıklık ihtimalinden en faz
la Urken tüccarla görüşürken kendisinde şöyle 
söylemek kudretini gördü: 

"— İhtilâl söylentilerinin fiiliyata intika
li halinde Hükümet bunu bir gecede bastıracak 
kudrettedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, görevle
rinin Türkiyenin iç ve dış güvenliğini sağla
mak olduğunu müdrik halde Hükümetin em-
irindedirler, itaatlidirler." 

İ 
İsmet Paşa Harp Okuluna gidiveriyor 

smet Paşa İstanbuldan Ankaraya keyifli ve 
ve memnun geldi. Orduda bulduğu hava cesa

ret vericiydi. Ordu içinde uyandırılan endişe
ler suniydi. Tabii bu gayretler bir takım A.P.'-
lilerin sözleri ve davranışlarıyla körükleniyor
du ama onların gerçek önemini İsmet Paşa su
baylara anlatabilmişti. Ankaraya vardığımız 
Cuma günü muzip bir tarzda gülümseyerek: 

"— Pazartesiye Harp Okuluna gideceğim. 
Göreyim bakayım şu kumandanı, beni nasıl 
karşılayacak" dedi ve Özel Kalem Müdürüne, 
ziyaret haberini Okul Komutanına vermesini 
bildirdi. Ziyareti de, yanına sadece Necdet Cal-
pı alarak yaptı. 

Ankaradaki juntacılar İstanbuldaki jun
tacılarla temas etmişler, İsmet Paşanın Ordu 
içine girdiğindeki tesirini öğrenmişlerdi ki Baş
bakan Harp Okulunda bir tertiple karşılaştı. 
İsmet Paşayı kısaca boylu, balık etinde tıknaz, 
açık renk kuvvetli gözleri olan, beyaz tenli, 
oldukça çalımlı bir subay karşıladı. Okul Ko
mutanıydı. Kendisini "Kurmay Albay Talât 
Aydemir" diye takdim etti. Aydemir, öğrenci 
olarak İsmet Paşanın karşısına sadece bir ih
tiram kıtası çıkarmıştı. Başbakan kıtayı tef
tiş etti. Bu sırada bir Malatyalı öğrenci, önün
de İsmet Paşayı görünce düşüp bayıldı. 

Komutan ve subaylar İsmet Paşayı aldı-
lar, Okulu gezdirdiler. Okul boştu. Sonra ye
meğe inildi. İsmet Paşa, böyle ziyaretlerde da
ima, olduğu gibi yemeği öğlencilerle birlikte 
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yiyeceğini sanıyordu. Yanıldığım hemen anla
dı. Sadece kendisinin, Okul Komutanının ve o-
nun pek güvendiği bazı subayların yer alacağı 
bir masa hazırlanmıştı. Öğrencileri sordu. On
lar yemeklerini yemişlerdi. Aydemir, öğrenci
ler yemekhanedeyken İsmet Paşayı Okulda 
dolaştırmış, onlar yemekhaneden çıktıkların
da yemekhaneye indirmişti. Eski ve tecrübe
li asker bıyık altından güldü. 

Başbakan neşesinden bir şey kaybetmek
sizin yemeği yedi. Yemek sırasında ve yemek
ten sonra subaylarla şakalaştı. Hepsi buz gi
biydiler. Aydemir İsmet Paşayla beraber bu
lunmak üzere juntasının en aşırı simalarını 
seçmişti. Ancak kendisinin bir sıkıntılı hali 
vardı. 

İsmet Paşa bir ara masadan kalkıp pen
cereden baktı. Öğrenciler çıkıyorlardı. 

"— Hayrola?" diye sordu. 
Talime çıktıkları cevabım aldı. Aydemir 

gençleri, yemekten sonra da İsmet Paşadan 
kaçırıyordu. Başbakan, çabuk ve kesin hare
ket etmekte Albaydan baskın olduğunu belli 
eden bir davranışla "Paltomu getirin. İnip ba
kayım.." dedi. Komutan ve subaylar şaşırdılar. 
Bu arada palto geldi. Başbakan paltosunu 
sırtladı, aşağıya indi. Öğrenciler karşılarında 
yılların İsmet Paşasını görünce canlandılar. A-
lay, eski ve tecrübeli askerin keskin nazarları 
altında adeta bir geçitresmi yaptı. 

Öğrenciler geçtikten sonra Başbakan O-
kul Komutanına veda etti. Albay Aydemir bi
raz endişe, biraz da hayretle "Paşam, tören kı
tası çıkacak!" dedi. İsmet Paşa gülümsedi: 

"— Sen bırak, onu. Ben göreceğimi gör
düm.." 

Sonra, sıcak bir tavırla herkesin elini sık
tı. Küçük Opel'ine binerek okuldan ayrıldı. 

İsmet Paşa akşam, bana şöyle diyordu: 
"— İyi oldu da, gittim. Maskara, bir şey

ler hazırlıyor. Benim çocuklarla görüşmemden 
korktu. Demek ki, benim düşüncelerimi çocuk
lar bilmesinler istiyor.." 

İ 
Yeni hevesler beliriyor 

smet Paşanın asker arasındaki bu temasları 
Ordunun havasını geniş ölçüde etkiledi, fa

kat darbe taraftarlarını niyetlerinden caydır
madı, aksine, hadiseleri süratlendirmeye itti.; 
Zira görüyorlardı ki Başbakan kendilerini mu
allâkta bırakmak' üzeredir. 

Burada bir noktayı söylemeliyim. Ayde
mirin İsmet Paşayı Harbiyelilerle görüştürmek 
istememesi, Harbiyelilere ve alt kademedeki 
çok subaya juntacıların, bir yeni ihtilâli İsmet 
Paşanın da, Gürselin de, Sunayın da istedikle
rini bildirmiş olmalarındandır. Nitekim 22 Şu-
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bat gecesi çok Harbiyeli ve çok subay bu inan
cı ifade edecek, başta İsmet Paşa, ne Gürselin 
ne Sunayın böyle bir hareket istemedikleri an
laşıldığında bozgun kaçınılmaz hal alacaktır. 

Ankara Şubat ayını, juntacıların faaliyet
lerini hızlandırması neticesi, Ocak ayından da
hi heyecanlı geçirdi. 9 Şubatta bazı yüksek ko
mutanlarla bazı birlik komutanları İstanbul
da tekrar toplanmışlar, gene bir takım karar
lar almışlardı. Toplantıya Ankara Grupunun 
temsilcileri de katılmışlardı ve motor rolünü 
onlar oynamaktaydılar. Kararlardan biri, Türk 
Silâhlı Kuvvetler Birliğinin "hiyerarşik niza
ma uygun olarak" iktidara el koymasıydı. An
cak bunun için Hava Kuvvetlerinin muvafakati 
lâzımdı. Harekât 28 Şubata kadar icra edil
miş olacaktı. Yani, iki şart vardı: Başkomu
tan Sunayın ve Hava Kuvvetlerinin muvafaka
tı. 

Bunlar muvafakat etmediler. 
Sadece muvafakat etmediler değil. Teklif

ler bunlara sunulduğundan, Hükümet yeni ha
zırlıkları da haber aldı. Şunay, kesinlikle, İs
met Paşa İktidarına karşı bir harekâtı isteme

diğini bildirdi, Hava Kuvvetlerinde ise bir ta
kım pazarlıklar oldu ama neticeye, bağlanama
dı. Juntacılar hazırladıkları plânı Hava Kuv
vetlerine verdiler, bu Kuvvetin temsilcileri 
plânı incelediler, tatbik kabiliyeti bulmadılar. 
Bu sırada hemen bütün M.B.K.'cılar kollan sı
vamışlar, antenlerini çalıştırıyorlar, biraz te
lâşlı şekilde de olsa aldıkları haberleri Hükü
mete ulaştırıyorlardı. Şubat ayının ortasından 
itibaren Ankarada gene, gece geçmiyordu ki 
"Harekâtın başladığı" bildirilmesin. 

Biz 17 Şubat gecesi -bir Cumartesiydi- Os
man Köksallarda yemekteydik. Bizimle bera
ber başka bazı Komiteciler de vardı: Sami Kü
çük, Suphi Gürsoytrak gibi.. Gece yarısı Veh
bi Ersü, galiba Selâhaddin Özgür ve bir kaç 
kişi daha telâşla geldiler. Bazı birlikler alarma 
geçmişlerdi. Durumun Başbakana haber veril
mesini istiyorlardı. İsmet Paşalar o tarihte, Ay-
ten Sokaktaydılar. Telefon ettim, uyandırama-
dım. Çıktık, eve gittik. Söylenenleri anlattım. 
İsmet Paşa Sunayın ve Sancarın haberdar edil
melerini istedi. Fazla bir önem vermedi. 

İki gece sonra, gene böyle bir haber üze-

Harp Okulunda, İsmet Paşayı görünce bayılan öğrencinin resmi. İsmet Paşanın Harp Okulunu zi
yareti İstanbulda askerle yaptığı temasların çok müsbet neticeler vermesi üzerine yapıldı. Eğer o 
gün öğrencilerle görüşebilseydi İsmet Paşa bir yeni ihtilâli kesinlikle istemediğini, buna teşebbüs 
edenlerin kendisini karşılarında bulacağını açıkça söyleyecek, memleketin iyi yola bu rejim altında 

sokulabileceğini temin edecekti. 
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rine Mucip Ataklıyla Haydar Tunçkanat telâşla 
ve resmî elbiselerini giyerek Hava Kuvvetleri 
Karargâhına koşmuşlar. "Harekât bağladı" de
mişler. O akşam başlamış bir harekât yoktu. 

Bu, "resmi elbiseleri giymek" hikâyesi 
sonradan çok tefsire uğrayacaktır. Hava Kuv
vetlerinin bilhassa Ataklıdan emir aldığı söy
lenecektir. Halbuki, Ataklının bildirdiği şudur: 
Kendileri Ordudan ayrılırken o zamanlar bal
lı şekerli oldukları irfan Tansele "Paşam, bir 
tehlike tekrar belirdiğinde ne olacak?" diye 
sormuşlardır. Tansel de: 

"— Canım, üniformalarınızı giyer, gelirsi
niz" cevabını vermiştir. 

Zaten Ataklı ve Tunçkanat fazla kalma
mış, fakat orada Necati Ünsalan tarafından 
görüldüklerinden bu hadise, sanki o sıralar ha
vacılar karacılara karşı tertiplere girilmişler 
de ötekiler kendilerini korumak için kara bir
liklerine alarm vermişler, 22 Şubatın bunun 
ötesinde mânası yokmuş havasını yaratmak is-
teyenlerce istismar edilmiştir. 

Şubatın o günlerinde her gece bu çeşit a-
lârmlar veriliyordu, herkes bir hareket bekli
yordu, hattâ Genel Kurmay Başkanı Sunay 
kıtalar basıp durum kontrolleri yapıyordu. 

B 
Amerikalının evinde bir toplantı 

u sırada cereyan eden ilgi çekici bir hadiseyi 
anlatmalıyım. O günler Ankaradaki Ameri

ka Büyük Elçiliği müsteşarı Robert Barnes 
idi ve Barnes çok münasebeti olan, türkleri se
ven ve türkler tarafından sevilen bir amerika-
lıydı. 21 Şubatta bana telefon etti, evinde bir 
kokteyl vereceğini söyledi, benim de gelmemi 
istedi. Amerika Dışişleri Bakan Muavini Mr. 
Talbott Ankaradaydı, toplantı onunla tanışma 
toplantısıydı. Günler hareketli günler olduğun
dan Barnes'tan özür diledim. O ısrar etti. 

"— Mutlaka gel, Senin Talbott ile konuş
manı istiyorum" dedi. 

Barnes, Paris Caddesinde bir evde oturu
yordu. Kokteyl fazla kalabalık değildi. Az ame-
rikalı, daha çok türk vardı. Dikkat ettim, bü
tün siyasî partilerden bir veya iki kişi çağırıl
mıştı. Türk olarak bir de ben vardım. Şimdi 
partililerden Kasım Güleği, Hikmet Belbezi, 
Şinasi Osmayı hatırlıyorum. Talbott ile Tür
le iyedeki durumu konuştuk. Ben bir endişe iz
har etmedim. Bakan Muavini: 

"— Yani bir hareket olmaz mı diyorsu
nuz?" diye sordu. 

"— Hayır. Onu demek istemiyorum. Bir 
hareket belki bu akşam olur. Bunun heveslisi 
çoktur ve bunlar hazırlanıyorlar. Benim de
mek istediğim, her hangi bir hareketin bir ge
ce içinde bastırılabileceğidir. Bu hususta hiç 

tereddüdünüz olmasın ve sakın yanlış ata oy
namayın.. Şu anda Türkiyeye İnönü iktidarı 
mutlak hâkimdir." 

Bunu söylerken bir maksadım vardı. O sı-
rada bir konuşmadan öğrenmiştim ki bir ak
şam evvel aynı evde başka bir kokteyl vardı ve 
Talbott orada, Talât Aydemirle arkadaşlarını 
tanıyor, onlarla konuşuyordu. Barnes Aydemi
rin hesaplarından, tasavvurlarından, hattâ ha
zırlıklarından en iyi haberdar olabilecek mev-
kideydi: Şoförü, Talât Aydemirin kayınbirade
riydi! C.I.A.'yi de unutmamak lâzımdı. 

Eminim ki Talbott Amerikadan bir son-
daj maksadıyla gelmişti ve bir yeni ihtilâl vu
kuunda Hükümetinin hangi ata oynaması ge
rektiğini teşhise çalışacaktı. Talât Aydemirin 
ona, kendi kuvvetini nasıl anlattığını ve dış 
münasebetler konusunda ne teminatlar verdiği-
ni tahmin etmek hiç güç değildi. Megaloman 
Albay o günler gerçek kuvveti elinde tuttuğu
nu, Hükümete kumanda ettiğini, memleketin 
asıl hâkimi bulunduğunu her yerde çalımla 
söylüyor ve doğrusu istenilirse bir çok "yüksek 
sorumlu"yu da tesir altına alıyor, hattâ onla
ra emirler bile veriyordu. 

Talbott sözlerimi dikkatle dinledi. O gün 
İsmet Paşa tarafından kabul edilmişti. İsmet 
Paşa da şüphesiz kendisine aynı istikamette 
sözler söylemişti, Bakan Muavinine "belki bu 
gece.." demem de sebepsiz değildi. Zira İsmet 
Paşa bu juntacılara nihaî darbeyi indirmek ka
rarını vermişti ve başta Talât Aydemirin, ser
güzeştçilerin eelbaşlarına Ankara dışında tâ
yin edildikleri yeni görevleri bir gün sonra teb
liğ edilecekti. Ancak bunların, bu tâyinleri du
yup öğrenmiş olduğundan şüphe etmiyordum. 

Ş 
Hareketten önceki son dakikalar 

ubatın 19'u, 20'si, 21'i kaynayan günler oldu. 
Askerler her yerde çeşitli toplantılar yapı

yorlardı. Ordu ve Kolordu komutanları Anka-
raya gelmişlerdi. Genel Kurmayda Genel Kur
may Başkanı ve Kuvvet Komutanlarıyla görüş
tüler, süratle yerlerine döndüler. Bu toplantı
dan bir gün sonra Sunay Kuvvet Komutanlarıy
la birlikte, Gürseli ziyaret etti, sonra geldi, 
Başbakanlıkta İsmet Paşaya bilgi verdi. Yük
sek kademe "bir şeyler olmayacağından" emin
di. İsmet Paşa bir gün önce radyodan millete 
hitap etmiş, 27 Mayısa A.P.Iilerin fütursuzca 
yaptıkları hücumların Orduyu yaraladığını ha
ber vermiş, böyle davrananlara sert bir ihtar
da bulunmuş, buna mukabil bir ihtilâle de kar
şı koyacağını bildirmişti. Ordu, juntacılar ta
rafından hâlâ bu hücumlarla tahrik olunmak-
taydı ve Başbakanın böyle bir konuşma yapma-
sı Ordunun komutanları, bilhassa Sunay tara
fından istenmişti. Konuşma tesirini gösterdi, 
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İsmet Paşa Harp Okulunda Talât Aydemirle karşı karşıya. İsmet Paşa Aydemirin adını duymuştu 
ve niyetlerinden haberdardı. Aydemir, bir gün İsmet Paşanın Harp Okulunu ziyaret edeceğini 
duyduğunda şaşırdı ve telâşlandı. Eniştesi kendisini neden öpüyordu? Bu, İsmet Paşanın meşhur 

tabiriyle "suçluların telâşı" idi. Aydemir, selâm duran subayların üçüncüsüdür. 

partiler kendi içlerindeki müfrit unsurları tas
fiyeye başladılar. Komutanlar şimdi, gerçekten 
bu hücumlardan rahatsızlık duyan subayları
na "İşte, tecavüzleri Hükümet önleyecek güçte. 
Bize ne oluyor? Bizim müdahalemizi gerekti
ren bir sebep yok.." diyebileceklerdi. 

İsmet Paşa 20 ve 21 Şubat günleri de Ge
nel Kurmay Başkanıyla temas etti. 20 Şubat 
akşamı büyük bazı komutanlar İstanbulda, Ka-
sımpaşada toplanmışlardı ve bir hareketin kar
şısında olduklarım tesbit edip bunu karara bağ
lamışlardı. Bu toplantıya katılan Tansel dö
nüşte neticeyi Sunaya, Sunay da İsmet Paşaya 
bildirmişti. Sunayın inancı, Ankaradan başka 
yerlere tâyin edilenlerin, yeni görevleri başına 
kuzu kuzu gidecekleriydi. 

Buna mukabil juntacılar da son hazırlık
larını yapıyorlardı. Hükümette gözlerine kes
tirmiş oldukları ve temas kurdukları Bakan
lar vardı. Bunlardan Avni Doğan sivil Başba
kan diye düşünüyorlardı. Talihsiz Avni Doğan 
bu hayal peşinde bunlarla İstanbulda, esraren
giz havalar içinde, ta Belgrat ormanlarında giz
li toplantılar yapmış, bir ihtilâlci kesilmişti. O-
nun menaceri rolündeki bir gazeteciyi juntacı
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lar Ankaraya getirmişler, yeni temaslar kur
duruyorlar, tansiyonu arttırıyorlardı. 

Bir başka çevre, Hükümetin AP. kana
dıydı. Bu kanattan bazı kimseler hâlâ İsmet 
Paşanın oyun oynadığını, hiç bir şey olmayaca
ğını, 27 Mayısın intikamının rahatlıkla alınabi
leceğini söylüyorlar, "Niçin af çıkarmıyorsu
nuz?" diye kafa tutuyorlar ve Orduya sövüp 
duruyorlar, tansiyonu arttırıyorlardı. 

22 Şubat bu hava içinde gelip çattı. 

A 
"Gitmem de, gitmem!" 

nkaradaki juntacılara 20 Şubatta İstanbul-
da alınan kararın bildirilmemiş olmasına 

imkân yoktur. Eğer bunlara 22 Şubat sabahı, 
Ankara dışında tâyin edildikleri görevler teb
liğ edilmeseydi bunlar pek âlâ hareketi bir de
fa daha tehir ederler, daha müsait anı bekler
ler, gene ordunun üst kademelerini ikna yolla
rını denerlerdi. Fakat Ankaradan ayrılmaları 
demek, hayal ettikleri kudret mevkilerini elle
rinden bir defa daha kaçırmaları demekti. Za
ten Talât Aydemir, Dündar Seyhan gibileri 27 
Mayısı kendi eserleri sayıyorlar, bunun üzeri
ne başkalarının oturduğu inancını taşıyorlar-
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tar olduğu ihtilâlin 22 Şubatta başlamasını 
mahzurlu, tehlikeli ve zamansız buluyordu. Bu 
fikrini "İstanbulun fikri' olarak söylemiş. Bu
na rağmen iki ahbap çavuşların düğmeye bas
ma kararını vermeleri meseleyi kendileri için 
nasıl bir post işi olarak gördüklerinin delilidir. 

Hadise, Aydemirle Seyhanın öğleye doğ
ru Genel Kurmay Başkanlığına verdikleri bir 
ültimatomla başladı. Ültimatomun esası şuy
du: Bütün tâyinler durdurulacaktı. Aksi hal
de, iki ahbap çavuşlar ihtilâli başlatacaklardı. 
Genel Kurmay ültimatoma hiç aldırmadı. Tâ
yinler yapılacaktı. Onun üzerine, öğleden son
ra Aydemir kendi taraftan birliklere alarmı 
verdi. Harp Okulunun tank taburu da, bu alar
mın fiilî belirtisi olarak okulun önüne çıktı. 
Askerî harekâtın kumandasını, Harp Okulu
nun Subay Taburu binasından Dündar Seyhan 
deruhte ediyordu. O gece, vaziyet kızıştığında 
Aydemirin kendisini kaybettiği sonradan çok 
söylenmiştir. 

Tayinlerin sükûnetle yapılamayacağının 
belli olması üzerine İsmet Paşa Kabinesini 
toplamıştı. Mesele görüşüldü. Başbakan sakin
di. Cumhurbaşkanlığı Köşküne gidilmesi, ora
da daha geniş bir toplantı yapılması kararlaş
tırıldı. Bu sırada Sunay ve Kuvvet Komutan
ları Köşktelerdi. Partilerin Genel Başkanlarıy-
la C.H.P. Genel Sekreteri Aksal da Köşke çağı-
rıldılar. Saat 16'da bütün Hükümet, Cumhur
başkanı, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Ko-
mutanları oradaydılar. 

Bu sıradadır ki gene Köşkte olan Muhafız 
Alayının eski komutanı Osman Köksala Alay
dan bir haber geldi. Alayın komutanı Kurmay 
Albay Şükrü İlkin başka yere tâyin edilenler 
arasındaydı. Onun yerini başka bir kurmay al
bay, Cihat Alpan alacaktı. Alpan Alaya gel
mişti. Fakat bazı subayların bakışları iyi değil
di. Köksal bu haberi Başbakana ulaştırdı. Su-
nayın Alaya gitmesi, kendisinin ve Ordunun 
Hükümet yanında olduklarını belirtmesi iyi o-
lacaktı. Şimdilik hadise, Harp Okulunun isyan 
etmesiydi. 

Sunay Alaya gitti. Ancak orada bir takt ha
tası yaptı. Meselenin Harp Okulu isyanı olduğu
nu belirtti, fakat yeni komutandan Harbiyeliler 
üzerine ateş açılmamasını istedi. Bu, "fena ba
kan subaylar''ın cüretini arttırdı. Bu sırada A-
layın Süvari Grupu Başkanı Fethi Gürcan ken
di adamlarıyla Alaya gelmişti. Gürcan, Suna-
yın ayrılmasını hemen takiben yeni komutanı 
ve Hükümete sadık bilinen bir kaç subayı en
terne ettirdi. Bu haber de Köksala ulaştırıldı, 
Köksal durumu Gürsele ve İsmet Paşaya bil
dirdi. "Alay karıştı" dedi. 

O zamana kadar alınan karar şuydu: Cum
hurbaşkanı, -Başbakan, Genel Kurmay Başka-
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dı. Bütün hırsları, bütün ihtirasları bu nokta
da kamçılanıyordu. Fırsatı tekrar yakaladık' 
lan kanaatindeydiler. Bu sefer yüzmüş yüzmüş 
kuyruğa gelmişlerdi. Bir Talât Aydemir Harp 
Okulu Komutanlığından ayrılırsa üzerindeki 
kudret hırkasından ne kalacaktı? Halbuki bir 
teşkilât kurulmuş, bir mekanizma işletilebile
cek hale getirilmiş, adamlar, birlikler ayarlan
mış, ordu içinde bir hava yaratılmış, hattâ ih
tilâlin bir "Ordu ihtilâli" olarak yapılacağı i-
nancı uyandırılmıştı. 

Düğmeye 22 Şubat günü basılmadığı tak
dirde aynı parmakların bu düğmeye bir daha 
dokunamayacakları kanaati, Aydemir ve arka
daşlarını maceraya iten tek sebep oldu. Kendi 
juntalarının dağılmasındansa şanslarım dene
meyi tercih ettiler. Başkentte kuvvetli olduk
larını biliyorlardı. 27 Mayıstan bu yana baskın, 
hep basanın olmuştu: 13 Kasımda, 6 Haziran
da, 15 Eylülde. Basanlar, hiç kan dökülmesine 
lüzum kalmadan maksatlarına erişmişlerdi. Bu 
sefer aynı şey niçin olmayacaktı? 

O gün öğleden sonra Harp Okulunun ço
cukları ve tankları, Zırhlı Eğitim Merkezinin 
tankları bu düşüncelerle sokağa çıktılar. 

Unutulan, 22 Şubatta bir yeni unsurun 
mevcudiyetiydi: İsmet Paşa faktörü. 

B 
Filmlerdeki gibi 

en İsmet Paşayı 22 Şubat sabahı gördüm. Ay-
ten Sokaktaki eve uğradım, biraz konuştuk. 

Sakin ve telâşsızdı. 
"— Bakalım ne olacak? Ne tepki göstere

cekler?" dedi. 
Yeni tâyinlerin o gün çıkacağım biliyor-

dum. Bunların yürütülmesini Genel Kurmay 
üzerine almıştı. Yerleri değiştirilenler -bunla
rın arasında Harp Okulu Komutanından baş
ka Muhafız Alayı ve 229. Piyade Alayı Komu
tanları, Harp Okulu Alay Komutanı, Merkez 
Komutanı da vardı- Genel Kurmaya çağırıla
caklar, bu sırada yerlerine Yenileri gönderile
cekti. Devriteslim muamelesinden sonra orta
lığın sükûnet bulması bekleniyordu. 

Devriteslim muamelesinden sonra ortalık 
sükûnet buldu ama, devriteslim muamelesi sü
kûnet içinde geçmedi! 

Aydemir ve arkadaşları Genel Kurmaya ça
ğırılışlarından şüphelenmişler. Hele Genel Kur
maya o gün karargâh subaylarının silâhlı geldi
ğini duyduklarında büsbütün pirelenmişler. Ay
demir, Dündar Seyhanla birlikte Harp Okulun
dan ayrılmamış. Zaten, geceyi orada geçirmiş
ler. Ertesi sabah İstanbulda, juntalarından o-
lan Emin Aytekinle görüşmüşler. Emin Ayte-
kin o sıralarda Harp Akademileri Kurmay Baş
kanıydı ve İsmet Paşanın Akademiyi ziyare
tinden memnun almayanlardandı. Fakat taraf-

pe
cy

a



22 Şubat akşamı Çankaya. O gece kar hep lapa lapa yağdı ve korkunç bir beyazlık Başkente hâ-
kim oldu. Ramazandı. Sahura kalkanlar sabahın nasıl geleceğinden habersizdiler ve endişe için

deydiler. Sabah, parlak oldu. 

m, parti liderleri radyodan millete ve Orduya 
hitap edecekler, hareketi tasvip etmediklerini 
bildirecekler, alarma geçmiş kıtaların yerleri
ne dönmelerini isteyeceklerdi. Radyodan bir 
ekip Köşke gelmiş ve Gürselin konuşmalım 
banda almıştı. Muhafız Alayının karışması ü-
zerine diğer konuşmaların yapılması için Rad-
yoevine gidilmesi uygun görüldü. Gürsel Köşk
te kaldı, ötekiler şehre doğru otomobillerle ay-
tıldılar. 

Hadiselerin bu kısmında bir soru hep ak
la gelir: Âsiler niçin, devletin bütün kudret sa
hipleri ellerindeyken onları salıvermişlerdir? 
Rivayete göre Fethi Gürcan "Bunları tuta
yım mı?" diye Aydemire telefon etmiştir, Ay
demir de "Onlarla işim yok. Bırak, gitsinler" 
demiştir. 

Acaba Aydemirin kimlerle işi vardı? 
Gerçek şudur ki Fethi Gürcan gerçi Cihat 

Alpanı ve bazı subayları enterne etmiş, kendi
si geçip komuta makamına oturmuştur ama 
Muhafız Alayına hâkim olmamış, Alay hiç bir 
zaman düşmemiştir. Mesela Köşkün muhafaza
sına memur bölüğün komutanı Yüzbaşı İbrahim 
Dağkıran hep kıtasının başında kalmış, Köşkü 
korumuş, bir hücuma, uğramamıştır, Gürselin 
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ötekilerle beraber Çankayadan ayrılmaması, 
hattâ çorba içmek üzere üst kata çıkması da 
bunu gösterir. Nihayet bütün gece Osman Kök
salın Köşke kollarını sallaya sallaya girip çık
ması, Gürselin önce Genel Kurmaya, sonra 
Mürtede gitmesi üzerine yalnız kalan Bayan 
Gürseli teskin etmesi bunun ayrı delilidir. Gür-
cana bağlanan kıtalar Hükümete sadık kalan 
kıtalara saldırsalardı netice ne olurdu, belli de
ğildir. Her halde harekât esnasında Gürcan A-
layı yerinden kıpırdatamadı ve sabaha karşı 
da, Alayı bırakıp kaçtı. Hem de, harekât plâ
nını masasının üzerinde unutarak.. Bu plân er
tesi gün Başbakana verilecek ve İsmet Paşa ha
rekâtın nasıl "plânlı bir harekât" olduğunu o 
sayede görüp anlayacaktır. 

Plân, kapkalın bir şeydi. 

R 
Memlekette heyecan başlıyor 

adyoevinde yayınlanacak konuşmalar banda 
alındıktan sonra Başbakanın teklifi üzeri

ne binanın tam kargısında bulunan Hava Kuv
vetleri Karargâhına geçildi. Hava Kuvvetleri-
nin, tamamı itibariyle Hükümete sadık olduğu 
biliniyordu. Karargâha, Kurmay Başkanı Ge
neral Hüsnü Özkan komuta etmekteydi.İrfan 
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Tansel yoktu. Başbakan, Genel Kurmaya gitti
ği bir ara dışında, hadiseleri hep oradan idare 
etti. 

İsmet Paşanın yanındaki Parti Genel Baş
kanları arasında Ekrem Alican da vardı. Ali-
can, Aydemirin akrabasıdır. Alican Başbakana 
Harp Okuluna gidip Okul Komutanıyla görüş
meyi teklif etti. İsmet Paşa bunda bir fayda 
görmediğini söyledi. Alican ısrar etti. Başba
kan: 

"— Yahu, tutarlar seni" dedi. 
Alican tutmayacakları kanaatindeydi. İs

met Paşa ondan şu haberi götürmesini istedi: 
Eğer girişilen harekâta, kan dökülmesine se
bep olmaksızın derhal son verirlerse, Hükümet 
bu hareketin faillerini yarın sabah emekliye a-
yıracak, fakat hiç birini Divan-ı harbe sevket-
meyecekti! 

Alican Harp Okuluna gittiği saatlerde âsi
ler henüz cüretli ve çalımlıydılar. Kıtaların 
kendilerine katıldıkları haberini alıyorlardı. 
Alicana Hava Kuvvetlerinin bile kendilerinden 
olduğunu söylediler ve kurmak istedikleri re
jimin esasını anlattılar. İnançları bu parlâmen
tonun memleket meselelerine çözüm bulamaya
cağıydı. Yeni bir seçim kendi idarelerinde ya
pılmalıydı ve okuma yazma bilmeyenlere oy 
hakkı tanınmamalıydı. Sonra, bu A.P.'nin hali, 
onun milletvekillerinin hali neydi? İsmet Pa
şanın şartlarının kabulü bir yana, onlar kendi 
şartlarım tekrarladılar. En esaslı şartları, ta
biî, tâyinlerin durdurulması ve kıtalarının ba
şında bırakılmalarıydı. Alican İsmet Paşanın 
yanına döndü, âsilerle görüşmesini anlattı. Baş
bakan bu neticeyi bekliyordu. 

Âsilerin ültimatomunu kabul etmek ne de
mekti? Bu, kudreti onların ellerine teslim et
mekti. Bundan sonra Aydemir her talebini ta
kiben kıtalarını sokağa çıkaracak, devlet üs
tünde devlet olacak, rejimi fiilen ve sonra da 
hukuken değiştirecekti. 

İsmet Paşa buna mı boyun eğecekti? 

B 
Bir başka adam moral bozuyor 

u sırada, iki manalı hadise cereyan ediyordu. 
Ankara radyosu Cumhurbaşkanı Gürselin 

demecini yayınladıktan ve "Şimdi Başbakan İ-
nönünün millete hitabını veriyoruz" dedikten 
sonra, birden bire susuverdi. Biraz vakit geç
ti. Radyodan Chopin'in bir nağmesinin sesi 
yükseldi. Ankara ve bütün memleket dehşet 
içinde kaldı. Akla gelen ihtimal İsmet Paşanın 
âsiler tarafından öldürüldüğüydü. Bundan do
layıdır ki, bütün tehlikeye rağmen binlerce in
san derhal sokaklara döküldü. Radyoevi ve 
C.H.P. Genel Merkezi bu halk tarafından sarıl
dı. Herkes İsmet Paşanın sıhhatinden haber 
soruyordu, 

İ 
İsmet Paşanın tarihi konuşması 

smet Paşa Genel Kurmayda bir şaşkınlık ha
vası sezdi. Gürsel de oradaydı. Binanın içi 

silâhlı binlerle subayla doluydu. Buna rağmen 
bir kendine güvenememe hissediliyordu. Baş-
bakana âsi albayın yeni şartlarını okudular. 

Olan şuydu: Ankarada Radyoevi Hüküme
te bağlı hava kuvvetlerinin elindeydi. Fakat 
Etimesğutu âsiler tanklarla zaptetmişler ve 
verici istasyonun radyoeviyle irtibatını kes
mişlerdi. Etimesgutta az takatta bir başka is
tasyon vardı. Âsiler onu çalıştırdılar ve orada 
buldukları bantları çaldılar. Ancak bu yayın 
da 21.45'e kadar sürdü. Zira tam o saatte Ha
va Kuvvetlerine mensup birliklerin elemanları 
Etimesğutun cereyanını kesiverdiler. Radyo ta-
mamile sustu ve bu, endişeleri büsbütün art
tırdı. 

Hemen hemen aynı saatlerde Aydemire ya
kın olanlar bir faaliyetin içindeydiler. Bunlar
dan Abdurrahman Doruk Gürselden randevu 
istedi, Çankayaya çıktı. Söylediğine göre her 
şey bitmişti, Aydemirin tekliflerini kabul et
mek lâzımdı. Doruk bütün gece Genel Kurmay
da, aynı temayı işledi, maneviyat bozmak için 
elinden geleni yaptı. Ah, kan gövdeyi götüre
cek, kardeş kardeşi vuracaktı! Harbiyeliler 
bir defa zıvanadan çıkmışlardı. Onları sükûne
te kavuşturacak çare Aydemiri başlarında mu
hafaza etmekti.. , 

Saat 23'e kadar Hava Kuvvetlerinin karar
gâhında vakit hadisesiz, fakat asaplar gergin 
olarak geçti. Hava Kuvvetleri, karargâh ile 
Radyoevini hudutları içine alan dört barikat 
kurmuştu. Onun için emniyetle oturuluyordu. 
Zaten Aydemirin birlikleri alarmın dışına taş-
mamışlardı, harekete geçmemişlerdi. Juntacı-
lar, hedeflerine göz korkutma yoluyla varmak 
istiyorlardı. Bütün ordunun kendileriyle birlik 
olduğunu söylemelerindeki ve yaymalarındaki 
sebep buydu. 

Saat 23'e geliyordu ki Genel Kurmaydan 
Başbakanı aradılar. Aydemir yeni anlaşma 
şartları bildirmişti. -Zaten o gece Aydemir bü
tün şartlarını Genel Kurmaya bildirmiş, bun
lar oradan İsmet Paşaya aktarılmıştır-. Aca
ba Başbakan bunları görüşmek üzere Genel 
Kurmayı teşrif edebilir miydi? Buna Hüsnü 
Özkan itiraz etti. "Onlar gelsinler. Siz Hükü
metsiniz" dedi. İsmet Paşa orada daha iyi ko
nuşulabileceğini belirterek Genel Kurmaya git
meyi tercih etti. Asıl maksadı, oranın da hava
sım anlamaktı. Bunun üzerine Özkan yolların 
emniyetli olup olmadığını görmek için Genel 
Kurmaya kadar bizzat gidip geldi, sonra, bir 
emniyet tertibatı içinde Başbakanı Genel Kur
maya gönderdi. 
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Aydemirin süngüsü henüz tam düşmemişti. Bir 
defa kendisi, emekliye ayrılmak ne kelime, 
Harp Okulunun başında bırakılacaktı. Buna 
mukabil, arkadaşlarından bazılarının nakille
rine itiraz etmiyordu. Ancak mevsim kıştı. O-
nun için nakil yerleri değiştirilmeliydi. Ayde
mir bir de, kendine göre nakil listesi taslağı 
sunmuştu. 

Herkes, o zamana kadar sakin -hatta pı
sırık- görünen İsmet Paşanın bir anda değişti
ğini farketti. Gözleri çakmak çakmaktı ve san
ki tekrar harp sahalarındaydı. 

"— Bu nasıl iş?" diye kükredi. Sonra, ken
di prensibini bildirdi: 

"— Şerefsiz yaşamaktansa şerefle ölmek 
iyidir." 

Bu şartların hiç birini kabul etmiyordu. 
Yarın hepsini emekliye sevkedecekti. Bir tek 
lütufta bulunuyordu: Kan dökmezlerse, bu de
falık kendilerini divanıharbe vermeyecekti. O 
kadar. Onun için de gidip Hükümetinin müsaa
desini alacaktı. 

Havada bir tereddüdü İsmet Paşa daha 
baştan sezmişti ve değişmesinin sebebi de buy
du. İşte, karşı taraf bir tâviz vermişti. Başba

kan da bir tâvizle mukabele edemez miydi? Bu
nu, bazı kimseler kendisine hatırlattılar. İs-
met Paşa tekrar ve daha bir şiddetle kükredi: 

"— Bu nasıl İş? Onbeş tane çapulcu çıka
cak, devletin masum kuvvetlerinden bir kıs
mını iğfal edip hepimizi teslim alacak.. Biz hiç 
mukavemet göstermeyeceğiz. Sabahten beri 
harekât olduğunu söylüyorsunuz. Ne biçim 
harekât bu? Kim, bir küçük kesik aldı? Eğer 
kan dökülmek icap ediyorsa dökülecektir. 

Ordu içinde isyan olmuş! Ben bunu harp
te geçirdim, yendim. Memleket bundan bat
maz. Ama sabahleyin erken davranan bir çete 
memlekete hâkim olacağını iddia eder ve bü
tün memleket tavuk gibi yere kapanır, başüs-
tüne der, o milletin yaşama hakkı olmaz. Ne 
varmış, isyan sebebi? Devletin şerefi, böyle bir 
hareketi derhal bastırmayı icap ettirir. Gere
kirse, ben yalnız üzerlerine giderim. Öldürebi-
lirlerse öldürürler, ama ölümün üstünden geçe
rek devletin şerefini ayaklar altına alırlar. Bu 
marifeti yaparlar, fakat milletin şerefli evlât
ları bunun üzerine mutlaka ortaya çıkar ve on
ları tuttuğu gibi bacaklarından asıverir. 

Bütün kuvvetler onlara katılmış! Ya, siz 

23 Şubat sabahı. İsmet Paşa, Hava Kuvvetler) Karargâhından çıkıyor. Resimde yanında görülen
lerden pek çoğu -ki. Hava Kuvvetlerinin kremasıy dı- 11 Subay Hadisesinde emekli olmuşlardır. O 
hadisede kim ne derece suçludur, bu lüzumsuz bir polemiğin konusudur. Ama gerçek şudur ki 
komutanla karargâhının birbirlerine düşmesi tadsız ve zararlı olmuş, 22 Şubatın bastırılmasındaki 
rolleri dolayısıyla kendilerine karşı kuyruk acısı olanları sevindirmiştir. Meseleyi daha sonraları 

da tazelemek isteyenler hep o takım olacaktır. 
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ti. Burada Hüsnü Özkan bir müdahalede bulun
du, "Kimin kimi tutacağı hiç belli olmaz, hele 
bir muharebe başlasın" dedi. 

Konuşmalar uzadı. Bu sırada İsmet Paşa 
Tanselle de görüşmek istedi. Tansel o gün, ha
diselerin başlaması üzerine Karargâhtan 16.20 
de ayrılmış, Etimesğuttan 17'de uçmuş, Eski-
şehire 17.53'de inmişti. Eskişehir, böyle haller 
için düşünülmüş karargâhlardan bir tanesiydi. 
Tansel orada bulunmayı tercih etmişti ve bu 
doğru bir karardı. Tanselin en büyük kuvveti 
oradaydı. Ankaradan oraya emir verecek yer
de doğrudan doğruya orada bulunmak daha 
iyiydi. 

İsmet Paşa Tanselin daha da çetin ceviz 
olduğunu gördü. Bir takım şımarıklıkların ce
zasız kalmasının şiddetle aleyhindeydi. Başba
kan âsilere hiç bir taviz vermemeli, onları diva
nıharbe de sevketmeliydi. Sabah gün ışığında 
bir avuç âsiyi yok etmek Hava Kuvvetleri için 
işten değildi. Harekete geçerlerse kendilerini 
derhal bombalayacaktı. İsmet Paşa kendi ka
rarım söyledi. Masum genç vatan evlâtlarının 
zarar görmesini doğru bulmuyordu. Gerçi bun
lar ellerine silâh alıp sokağa fırlamışlardı ama, 
aldatıldıkları muhakkaktı. Tansel bombanın, 
tanklar harekete geçerse onlar üzerinde kul
lanılacağını bildirdi. Zaten başka çare de yok
tu. "Sayın Başbakan nasıl münasip görürler
se.." dedi. 

Talât Aydemir yeni şartını gönderirken bir 
de mühlet koymuştu. Saat l'e kadar cevap gel
mediği takdirde Başkenti zaptetmek üzere ha
rekete geçecekti. İsmet Paşa cevabını 1.30'da 
verdi, fakat Aydemir kıpırdayamadı bile.. Baş
bakanın cevabı kimsenin, kan dökülmezse, bu 
defalık divanıharbe verilmeyeceği yolundaydı. 
Aydemirin şahsı için hiç bir istisna kaydı yok
tu. Cevabı Amiral Uran alıp götürdü. 

O zaman şayanıhayret bir hadise cereyan 
etti. Tıpkı muharebelerin bekleme anlarında 
yaptığı gibi İsmet Paşa, Tanselin karargâhta
ki portatif karyolası üzerine uzandı ve orada 
rahat bir uykuya daldı. Hemen hemen aynı es
nada Gürsel de, ama bu hadiselerden habersiz, 
emniyet altında götürüldüğü Mürtedde uyuyor
du. 

İsmet Paşayı saat 3'e doğru Bülent Ece-
vit uyandırdı. Aydemirin cevabı gelmişti. Âsi 
albay emekliye ayrılmayı kabul etmiyordu. Sa
at 3 te, Başbakan müsbet cevap vermediği tak
dirde harekete geçecekti. İsmet Paşaya bu se
fer kimse bir ricada bulunmadı. Aksine, Özka-
nın emriyle Karargâh kendisini müdafaa için 
hazırlığa başladı. İlk işi olarak İsmet Paşa ar
ka tarafta, daha tehlikesiz bir odaya yerleşti
rildi. Binanın önüne benzin varilleri kondu. Su
baylar, makineli tabancalarını hazırladılar. Bu 
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nesiniz? Şimdi, söylediğim şu: Yarın sabah 
hepsini emekliye ayırmış olacağım. Eğer kan 
dökülmezse bu defalık kendilerini divanıharbe 
vermeyeceğim. Harekete geçerlerse buradaki 
subaylar silâh kullanarak burayı müdafaa e-
deceklerdir. Bu emri size tebliğ ediyorum. Gi
deceğim. Bakanlar Kurulu oradadır. Size bunu 
teyit edeceğim." 

Hava bir anda değişti. İsmet Paşanın söz
leri gözleri yaşartmış, fakat herkesi canlan
dırmıştı. Abdurrahman Doruk gene şansını de
nedi. Belki Aydemirin, arkadaşları için bildirdi
ği nakil yerleri üzerinde düşünülebilirdi. İsmet 
Paşa kendisini fena halde tersledi: 

"— Bari gelsin, Talât Aydemir Genel Kur
may Başkanı olsun, sen de yardımcısı olursun.." 

Gene tepesi atmıştı, gene gözleri yanıyor
du. Sert bir şekilde "İşte, o kadar!" dedi ve 
Genel Kurmay Başkanlığından ayrıldı. Ayrı
lırken emrini tekrarladı: Bina, son adamına 
kadar müdafaa edilecekti. 

İsmet Paşa askerî harekâtın komutasını 
da üzerine almıştı. 

Otomobiller Hava Kuvvetleri karargâhı
na doğru hareket etti. 

K 
Aydemir beyaz bayrak çekiyor , 

arargâha dönüldüğünde Bakanlar ve parti li
derleri bambaşka bir İsmet Paşayla karşı

laştılar. Bu, önemli günlerin İsmet Paşası, ka
rarım vermiş İsmet Paşaydı. Gülüyor, şaka 
ediyor, etrafına takılıyordu. Kendinden emin, 
rahat bir hali vardı. 

Biraz sonra âsi albayın cevabını bir ami
ral getirdi. Amiral, bizzat Deniz Kuvvetleri Ko
mutanı Necdet Urandı. Aydemir arkadaşları 
hakkındaki bütün muameleyi kabul ediyordu. 
Fakat divanıharbe verilmeyecekleri teminatını 
İsmet Paşanın elinden istiyordu, Genel Kurma
yın bu teminatı vermesini kâfi bulmuyorlardı. 
Bir de kendisi hakkında emekli muamelesi yü
rütülmesin, nakil kararma dönülsündü. Süngü 
düşmüştü. Odadakilerin yüzleri güldü. İş, hal 
yoluna girmişti. Fakat İsmet Paşa son teklifi 
derhal reddetti. Herkes, başta Aydemir, ya
rın sabah emeldi olacaklardı. Öteki teminatı 
bizzat vermeye hazırdı. 

İsmet Paşaya, parti liderleri dahil, bir 
çok kimse âdeta yalvar yakar oldu. Tam me
selenin sonuna gelinmişti. Niçin yeni bir ih-
tilat çıkarılıyordu? Cevap şöyle veya böyle for
müle edilebilir, sonra istenilen gene gerçekleş
tirilirdi. Amiral Uran bir "durum muhakeme
si" yaptı. Hava ve Deniz Kuvvetlerinin tama
mı Hükümetten yanaydı. Kara Kuvvetlerinin 
Ankara dışındaki kısımlarının çoğu da aynı 
vaziyetteydi. Ama Başkentte âsiler kuvvetli gö
rünüyorlardı. Zira Başkentte fazla kuvvet yok
tu ve olanları Aydemir, kendi tarafına çekmis-
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miştir. Bunlar subayları, hattâ genç Harbiyeli-
leri yapacakları ihtilâlin bir "Ordu İhtilâli" o-
lacağı, komuta zincirine bağlı şekilde cereyan 
edeceği, Hükümetin kendi karşılarına çıkmaya
cağı teminatıyla aldatmışlardır. 

Havaya konuşmuyorum. İki misal vereyim. 
22 Şubat günü. Saat 18'e geliyor. Orta Do

ğu Teknik Üniversitesi o sıralarda Harp Okulu
nun biraz aşağısında. Tank taburunun vasıtala
rı yolu tutmuşlar. Erdal İnönü Üniversitede 
profesör. Üniversiteden çıkıyor, tankları görü
yor, ne oluyor diye arabasıyla o tarafa ilerli
yor. Tankların arasına girince bir subay ve ya
nındaki Harbiyeliler kendisini durduruyorlar, 
nereye gittiğini soruyorlar. Erdal: 

"— Hiç bir yere gitmiyorum. Tankları gör
düm, ne oluyor diye merak ettim.." diyor. 

Subay bu "meraklı vatandaş"ın adını so
ruyor. Erdal adını söylediğinde etrafındaki ka
labalık artıyor. Subay bir an duraklıyor, sonra 
diyor ki: 

"— Babanıza söyleyin, bu hale bir çare 
bulsun!" 

Erdal sert bir sesle cevap veriyor: 
"— Babam beni görmek için vakit mi bu

luyor ki.. Baksanıza, sizin silâhınız da var. Gi
din kendiniz görün, söyleyin.." 

Subay: 
"— Hayır, mesele öyle değil. Bizim öyle 

bir niyetimiz yok. Allah korusun. Biz onunla 
birliğiz ama, anlamadığımız şeyler oluyor.." 
diye özür diliyor. Yolu açtırıyor, Erdal geçiyor. 
Erdal doğruca bize geldi. O da, olanları anla
mamanın şaşkınlığı içindeydi. 

İkinci hadise. Gene 22 Şubat gecesi. Zırhlı 
Eğitim Merkezi tümeninin tankları ortada. Os
man Köksal yolda, bugün Kıbrısta "Bozkurt" 
adı altında savaşmış olan arkadaşını görüyor. 
Bir başka müşterek arkadaşları var: Tümenin 
Kurmay Başkanı. Köksal diyor ki: 

"— Yahu, bu İhsan çıldırdı mı? Git söyle, 
tanklarını Hükümete, İsmet Paşaya karşı na
sıl çıkarır?." 

"Bozkurt" gidiyor, bunu söylüyor. Kur
may Başkanı bir telâşın ve şaşkınlığın içinde
dir. iddiası, Ordunun ihtilâl yapmakta olduğu 
ve İsmet Paşanın bundan haberdar bulunduğu
dur. 

"— Git başımdan. Sonra beni, böyle bir 
harekete katılmadı diye tekaüt mü ettirecek
sin.." diyor. 

27 Mayısın hafızalarda kalmış tesiri. 
Bakın 21 Mayıs, ne İsmet Paşanın, ne bir 

başka şahsın iradesine veya prestijine ihtiyaç 
olmaksızın Komutanlar tarafından bastırılmış 
bir harekettir. Hem de müsademeli. Komutan
lar emir vermişler, birlikler ye subayları onla-

24 

sırada Aydemire Hava Kuvvetleri tarafından, 
kıpırdarsa uçakların derhal üzerine hücum e-
decekleri bildirildi. 

Saat 3 oldu. 5 geçti, 10 geçti, 15 geçti. Üç 
buçuk olduğunda hâlâ bir hareket yoktu. İsmet 
Paşa arkadaşlarına teşhisini söyledi: Ya Ayde
mir öteki kıtaların hareke geçmesini bekliyor
du, ya âsiler çözülmüşlerdi. Gerçekte Aydemi
rin karargâhından önce harekât emri verilmiş, 
fakat sonra bu durdurulmuştu. Kanlı bir ikti
darı, hele İsmet Paşanın ölüsü üzerinden geçe
rek bir iktidarı juntanın gözü kesmemişti. 

Âsiler saat dörtten itibaren peyderpey tes
lim olmaya başladılar. Saat altıda vaziyet ta-
mamile vüzuh kesbetmişti. İsmet Paşa "Ben 
yatayım" dedi ve bu sefer soyunarak Tanselin 
-onu Başbakan da havada sanıyor ve Eskişe-
hirde olduğunu bilmiyordu- portatif karyola
sına girdi. 

Memleket kurtulmuştu. 

A 
Bir maceranın anatomisi 

ydemirin 22 Şubat macerası, aradan geçen 
yılların sonunda ve bilhassa hadiseye dışın

dan bakanlar tarafından ya küçümsenecek, ya 
da siyasî meşreplere göre değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. O gece ne olmuş? Bazı birliklere 
alarm verilmiş, bir kaç da tank dışarıya çıka
rılmış!. Kimse bir hareket mi yapmış? Kimse
nin burnu mu kanamış? Hattâ neymiş, karşı
lıklı ültimatomlar? Biri demiş ki: Bizleri yeri
mizde bırakın! Öteki diretmiş: Hepinizi emek
liye sevkedeceğim! Tam, bir bardak suda fırtı
na.. 

Halbuki, kazın ayağı öyle değildir. 
Bu uzun hikâyeyi, bütün tafsilatıyla, 22 

Şubata nereden gelindiğini anlatmak için yaz
dım. 22 Şubat gecesi, eğer bir tek şahsın, İsmet 
Paşanın iradesi ve İsmet Paşanın subay üzerin
deki prestiji olmasaydı Türkiye Talât Aydemir 
denilen sergüzeştçinin eline rahatlıkla geçerdi. 
Zira 22 Şubat, 27 Mayısın manevî evlâdıydı. 
Yani, o tarihte hatırlardaki 27 Mayıstı. Bundan 
dolayıdır ki Genel Kurmayda, Orduevinde si
lâhlı bekleşen binlerle subay kimin kazanaca
ğını görmeden harekete geçmek istememişler
dir. Onlar yürüselerdi, tecrübeli " Harbiyeliler 
tecrübesiz Harbiyelüeri toz ederlerdi. 

Buna mukabil juntacılar da İsmet Paşayı 
ve İsmet Paşanın gece ziyaretinden sonra bam
başka hava alan Genel Kurmaydaki Başkanı, 
subayları, Hava Kuvvetleri karargâhındakileri 
öldürmeden hiç bir şey yapılamayacağını anla
dıklarında beyaz bayrağı çekmişlerdir. Kan
sız şekilde iktidaRI almak için taraftar bulan 
bu sergüzeştçiler görmüşlerdir ki öteki usulle 
arkaları derhal boşalacaktır. Hava Kuvvetleri
nin kesin ültimatomu ayrı bir ağırlık teşkil et-
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Gürsel Alkoçu önce emekliye ayırmış, sonra o-
nu Genel Kurmay Başkanlığında, Sanayin ye
rinde görebilmek için gayretler sari etmiştir. 
Fakat Gürsel ne Alkoçu emekli etmemek için, 
ne de onu Sunaya halef yapabilmek için kâfi 
irade gücüne sahip olamamış, başkalarının i-

radesi daha kuvvetli gelmiştir. 

ve sözlerinde hiç gerçek payı bulunmadısını id
dia etmek imkânı yoktu. 

İsmet Paşa şöyle dedi: 
"— Bu, ihtilâl yapmış bir ordudur. Bin çal

kantıdan geçmiş, herkes bu çalkantılar sırasın
da bir tutum takınmıştır. Şunu demiştir, buna 
imza basmıştır, şu tertibe karışmıştır, bu görü
sü savunmuştur. Bugün nereye geldik? Demok
ratik bir rejimdeyiz ve memleketin Başbakanı 
olarak ben bir silâhlı ayaklanmayı onlarla bas
tırdım. Ben burada, bir çizgi çekerim. Bu çiz
ginin üstünde kalan hiç bir şeyi karıştırmam, 
karıştırtmam, hesabını sormam, hesabını sor-
durtmam. Ama bu çizgiden sonra, Ordu disip
lin içinde kalacaktır ve disiplinsizlikler ceza gö
recektir." 

İsmet Paşa sonra, İstiklâl Harbindeki tec
rübesini söyledi: 

"— Muntazam orduya geçinceye kadar 
herkesin bin marifeti vardı. Vergi kesmiş, as
ker toplamış, haraç almış, hattâ daha fenasını 
yapmış. Hepsini, bunlar olur diye gördük. Hiç 
bir eski defter açmadık. Çizgi çektik. Ama de
dik ki: Bu çizginin altında, her hareketin hesa
bı sorulacaktır! Bu ordu böyle kuruldu, bu ku
ruluştan bir sıkıntımız olmadı.." 

Gürselin, Sunayın yerine Genel Kurmay 
Başkanı olacak adayı da vardı: Eski ve emekli 
Kara Kuvvetleri Komutanı Celâl Alkoç. İsmet 
Paşa: 

"— Paşa Hazretleri nasıl olur? O, emekli 
üstelik.." diye itiraz etti. 

Gürsele göre Alkoçun emekliliği Danıştay 
tarafından iptal edilecekti. Bizzat kendisi, ken
di imzaladığı emeklilik kararının haksız, usul
süz ve kanunsuz olduğu yolunda şahitlik yapa
caktı, -Bunu da kendisine, Türk Silâhlı Kuvvet
ler Birliği zorla imzalatmıştı-, 

İsmet Paşa dinlemedi bile.. O günlerin ha
diseleri ele alınırsa Nasreddin Hocanın "buna 
değmiş, buna değmemiş" hikâyesinin hortlaya-
cağından emindi. İyi yaptığını 21 Mayısta her
kes anladı. İsmet Paşa 21 Mayısta, o gün Gür
sele söylediği bir başka prensibi tatbik etti: 
Çizginin altında cereyan etmiş o silâhlı isya
nın sergüzeştçilerini affetmedi. 

Gürsel daha sonraları, Sunayın emeklilik 
çağı gelip te bunun bir defa İsmet Paşa, bir de
fa Ürgüplü tarafından uzatılmasında aynı ıs
rarları yapacak, fakat İsmet Paşa da, İsmet 
Paşa tarafından kulağına bir tavsiye fısıldan
mış olan Ürgüplü de ısrarlara aldırmayacaktır. 

Bu tavsife şuydu: Orduyla oynamayınız, 
kendinize göre bir ordu yapmaya kalkışmayı-
nız. Hiç kimse kendine göre bir ordu yapmaya 
muktedir değildir! 
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rı dinlemişlerdir. Çünkü o gün hafızalarda 27 
Mayıs tecrübesi değil, 22 Şubat tecrübesi var
dır. 31 Mayıs gecesi İsmet Paşa evinden çıkma
dı bile.. 

İ 
Gürsel Sunayı istemiyor 

smet Paşa, dediği gibi, hareketin sorumlula
rını 23 Şubat günü, toptan emekliye sevket

ti. Fakat hiç birini, gene verdiği sözün icabı, 
divanıharbe sevketmedi. Meclisin önüne geldi, 
Hükümetinin de muvafakatini alarak yaptığı 
vaadi onun da tasdikinden geçirdi. 

Meclis bunu kabul etmeseydi? İsmet Paşa 
derhal istifa ederdi. Nitekim 5 Mart günü yap
tıkları konuşmada Cumhurbaşkanı Cemal Gür
sel İsmet Paşadan, başta Cevdet Sunay, bir çok 
komutanın emekli edilmesini, değiştirilmesini 
ısrarla istediğinde İsmet Paşa buna kesinlikle 
"Hayır" dedi. Gürsele göre, 22 Şubata onlar se
bep olmuşlardı. Başına geçtikleri o "Türk Si
lâhlı Kuvvetler Birliği" denilen ordu içindeki 
orduyu onlar cesaretlendirmişler, "başa belâ" 
yapmışlardı. Tabii Gürsel, 6 Haziran Hadisesi
ni ve daha sonraki bazı zorlamaları da rahat 
hazmetmemiş olmanın tesiri altındaydı, İsmet 
Pasa "22 Şubatı onlar bastırdı" diyor, Gürsel 
"22 Şubatı onlar hazırladılar" diye diretiyordu 
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T ü l i ' d e n h a b e r l e r 

oğlu, Bn. Sükan, daha doğrusu Di
şi Kabinenin bütün üyeleri, Kuvvet 
Komutanlarının eşleri, Meclis ve 
Senato Başkanlarının eşleri, AP 
milletvekillerinin eşleri ve tarafsız 
tanınan kadınlardan dört yüz kişi
lik kalabalıkta CHP'li kadınlardan 
hiç kimse yoktu. Bu konuda merak
lı olanlar, yalnız İstiklâl Paksütü 
görebildiler. Bu sefer de bir tartış
ma başladı: "İstiklâl Paksüt Emin 
Paksütün eşi, Emin Paksüt Turhan 
Feyzioğlu tayfasından. Demek ki 
CHP'nin değil, Ç.E.P.'nin -Çerkez 
Ethem Partisinin- temsilcisidir o" 
diyenler, "CHP'nin gerçek temsilci-

si sayılan kadınlar bu çayda niçin 
yoklar?" diye soranlar oldu.. Tabiî 
böyle şeylerle biç ilgilenmeden İs
tanbul ve Ankara Olgunlaşma Ens
titülerinin çifte defilelerini seyre
denler de vardı.. 

Defileler çok güzeldi ve model
ler gayet enteresan isimler taşıyor
du. Askısız bir elbise, üzeri tama-
miyle işlenmiş, kolunda aynı işle
meden bir bilezik, modelin adı da 
ESİR KIZ!.. Modanın esiri olan 
kadınlar Esir Kız modelim de ha
raretle alkışladılar... Bn. Tulga ile 
Bn. Kuneralp çayda çok kısa kaldı
lar. Yabancı misafirlerin teşrifatçın 

4 Mart 1967 27 

p 
Sayılır mı, sayılmaz mı? 

olitikayı yalnız Meclistekiler ya
pıyor sanırsanız yanılırsınız. Ge

çirdiğimiz hafta Büyük Ankara Ote
linde bir çayda buluşan hanımlar 
da az politika yapmadılar!. Bu çay, 
Halkevlerinin kuruluş yıldönümün
de açılan okuma - yazma kampan
yası dolayısıyle tertip edilmişti. İç
lerinde Kebuter Yardımcının, Dana 
Noyanın, Belkıs Balkaş ve Aliye Te-
muçinin bulunduğu kadınlar komi
tesi de iyi bilet satmış, otelin bü
yük salonu ağzına kadar dolmuştu. 
Başbakanın eşi Bn. Demirel, Milli 
Savunma Bakanının eşi Bn. Topal-

Halkevleri kuruluş yıl dönümünü kutlayanlar 
Biraz da balalayka 
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TÜLÎDEN HABERLER AKİS 

YARIŞMALAR — Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen 1967 
yılı "Altın Mikrofon Yarışması"nın ilk elemeleri geçtiğimiz hafta 
içinde İstanbulda Kervansaray salonlarında yapıldı. Yarışmaya ka-
tılanlardan 6 grup finale kaldılar. Finale kalan grupları bu yılın "Al
tın Mikrofon Kervanı" olarak 1 Marttan itibaren bir Anadolu gezisi
ne çıkacaklar. Adapazarı, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, 
Denizli, İzmir ve Balıkesire gidecek olan gruplar buralarda birer 
konser vereceklerdir. 

Anadolu dönüşü, İstanbulda düzenlenecek Altın Mikrofon kon-
serlerinden sonra, bütün program boyunca halkın vereceği oylar de
ğerlendirilerek bu yılın "Altın Mikrofon Birincisi" seçilecektir. Re
simde, finale kalan Rana Alagöz Grupu görülmektedir. 

YARIŞMALAR — Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen 1967 
yılı "Altın Mikrofon Yarışması"nın ilk elemeleri geçtiğimiz hafta 
içinde İstanbulda Kervansaray salonlarında yapıldı. Yarışmaya ka
tılanlardan 6 grup finale kaldılar. Finale kalan gruplar, bu yılın "Al
tın Mikrofon Kervanı" olarak 1 Marttan İtibaren bir Anadolu gezisi
ne çıkacaklar. Adapazarı, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, 
Denizli, İzmir ve Balıkesire gidecek olan gruplar buralarda birer 
konser vereceklerdir. 

Anadolu dönüşü, İstanbulda düzenlenecek Altın Mikrofon kon
serlerinden sonra, bütün program boyunca halkın vereceği oylar de
ğerlendirilerek bu yılın "Altın Mikrofon Birincisi" seçilecektir. Re
simde, finale kalan Rana Alagöz Grupu görülmektedir. 
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lığını etki sefirelerden Mehveş Ak-
salur yapıyor, Yugoslav Sefiresi Bn. 
Bugarcic de hangi defileyi seyrede
ceğini şaşırıyordu. ÂP'li kadınların 
teşkil ettiği defile de az parlak de
ğildi... 

Başkanın şiirleri... 

azar gecesi, Sanatsevenler KIü-
bünde büyük bir kalabalık top

landı, türk şiirinden örnekler dinle
diler. İslâmdan önceki şiirden baş-
lıyarak günümüze gelen Şiir Gece
sinin enteresan tarafları vardı. Ön 
sırada Kasım Gülek ile eski başba
kanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur 
oturuyordu. Kasım Gülek şiir sev
gisinden mi, yoksa kalabalıkta gö
rünmek isteğinden mi orada bulu
nuyordu belli değil. Kolejin kıymet
li edebiyat öğretmeni Parlâmento ü-
yelerinin bu geceye şeref vermesine 
teşekkür ederken Gülek, habire gü-
lümsüyordu... 

Şiir gecesinin enteresan kişile
rinden bir diğeri de Munis Faik O-
gansoydu, Sanatsevenler Klübünün 

p 

İ 

Başkanı geceyi takdim eden konuş-
masını uzattıkça uzattı. Hele Yahya 
Kemal hakkındaki konuşmasıyla ö-
teki şairlerin iyice hakkını yedi. Fa
kat dinleyicileri asıl Munis Faik 
Ozansoydan okunan şiirler çileden 
çıkardı. Demek Başkanlıklar, Baş
bakanlık Müsteşarlıkları, şiir gece
lerini de etkiliyor! 
Eski Demokratlar... 

hsan Çavuşoğlunun yemeği İstan-
bulda eski Demokratları birara-

ya getirdi. Hârika Yardımcı, Fah
riye Kalafat, Zehra Kavrakoğlu, 
Bülent Bekdik, Günseli Başar (DP 
sosyetesindeki yerini soyadını de
ğiştirse de terketmiyor), Ayla A-
karca grupu arasında Şaziment Bi-
rol, Aysel Madra gibi yeni AP'li ka
dınlar da vardı.. İstanbul partileri 
ister eski Demokrat, ister AP, ister 
tarafsızların olsun, şıklık yarışın
dan yana hepsi birbirine benziyor. 
İhsan Çavuşoğlunun yüz kişilik ye
meği de çok şıktı. Hele eski Demok
rat Bakanların hanımlarını gören-

ler, gözlerine inanamıyorlardı. DP'li 
kadınların AP organlarında yayınla
nan Yassıada hikâyelerini çok geri
de bırakan bir parıltısı vardı. Sanki 
hiç bir şey olmamış, hiç bir şey de
ğişmemişti... Gelirleri ve varlıkları 
bile, zavallıların! 

Kim oynasaydı? 

D evlet Tiyatrosunda Meteor oyu
nunu seyredenler biraz hayal kı-

rıklığına uğradılar. Oyun güzel ya-
zılmış, Özdemir Nutku da türkçeye 
iyi çevirmiş. Lâkül Tekin Akmansoy 
da, öteki aktörler de çok kaba çiz
gilerle oynadılar. Bilhassa Akman-
soyu seyredenler bu rolü kim oyna
saydı daha iyi olurdu diye düşündü
ler. Akla gelen ilk isimler, Cüneyt 
Gökçer ve Yıldırım Önaldı.. Aslın
da, Tekin Akmansoy da rolünden 
memnun değil, kendisini aşan bir 
rol olduğunu itiraftan çekinmiyor. 

Sürpriz değil... 

H aldun Dormen ile eşinin bir cel
sede boşanmaları gazetelerin 

birinci sayfalarında yer aldı, fakat 
dostları bu ayrılığı sürpriz olarak 
karşılamadılar. Dormenler ayrılık 
kararını çok önceden almış, evleri
ni de ayırmışlardı. İstanbulun meş 
hur gece klüplerinde ayrı ayrı ma
salarda oturuyorlardı. Sanatçılar a-
rasında ayrılıklar düşmanca olmu
yor. Nisa Serezli de kocasından ay
rıldı, ama aynı tiyatroda çalışıyor 
ve soyadını da değiştirmiyor.. 

İstanbullu güzeller... 

G eçirdiğimiz hafta Büyük Ankara 
Otelinin çay saatlerinde İstan

bullu güzeller dikkati çekiyordu. 
İstanbul sosyetesinde musevi bir 
erkekle seviştiği için çok tenkide 
uğrayan Tüli Erel, yakın arkadaşı, 
hattâ apartman komşusu Renan 
Tecimer, Vedat Urulun eşi Bengu 
Urul ve nihayet Cenan Sılanın eşi 
Ayşe Sılan otelin güzellikleri ve şık-
lıklarıyla ilgi çeken müşterileriydi. 
Tüli Ereli eskiden tanıyanlar, Ke
mal Akselin eşiyken daha güzel ol
duğunu söylüyorlardı. Bengü Urul, 
her yıl biraz daha güzelleşen bir 
kadın olarak seyrediliyordu. Renan 
Tecimer Ankara için yepyeni bir 
tipti. Ayşe Sılan da güzelliğinden 
çok havasıyla ilgi çeken bir kadın
dı. Bu İstanbullu grupun şıklıkta 
rekor kıran erkeği de spor ceketle
ri, fular kravatlarıyla Cenan Sılan-
dı... 

pe
cy

a



S O S Y A L H A Y A T 

Hizmetler Akademisi Müdür Vekili 
Sema Kut idi. Sema Kut önce sos
yal hizmetin ifade ettiği anlamı di
le getirdi. Memleketimizde, öteden-
beri birçok memleketlerde olduğu 
gibi yardım teşekkülleri mevcuttu; 
ancak bunları daha faydalı, olumlu 
hale getirmek için önce sosyal hiz
metin bugün dünyadaki anlamını 
belirtmek ve ihtiyaçları karşılaya
cak şekilde çalışmak gerekiyordu. 

Bugün birçok memlekette sosyal 
hizmetler, hükümet Ve gönüllü ku
ruluşlar tarafından elbirliği ile yü
rütülmektedir. Sosyal hizmetin mo
dern anlamı, "herhangi bir sebeple, 
yaşamaları için gerekli olanın, ken
dileri, aileleri veya çevreleri tara
fından sağlanamaması halinde" in
sanlara yardım etme fikrinden or
taya çıkmış ve gelişmiştir. Bu du
rumda olan kimseleri bir araya ge
tiren müşterek taraflar, onların, ha
yatlarının idamesi için gerekli im-
kânları toplumdan istemeleridir. 
Eskiden bunu şahıslar kendi gönül
lerinden koptuğu şekilde yaparlar
dı. Bugün ise, vatandaşın refahını 
sağlamadaki devlet sorumluluğu, 

'GERÇEK" 

Türkiyenin tek fihristti Haber Arşividir 

Elleri altında bir haber müracaat kaynağı bulundurmak istiyenler 

"GERÇEK" 

Ajansına abone olmalıdır. 1966 başından beri Yayınlanmakta olan 

"GERÇEK" 
Bülteni günün Yurt içi ve Dış Dünya Haberlerini, yıl sonunda 
ciltlenebilecek bir şekilde derler ve senelik fihriste bağlar. 

İlâve olarak da, hiç bir yerde kolaylıkla bulunamıyan "Belgeler", 
"İncelemeler" ve önemli kişilerin "Kimlikler"ini verir. 

Ayrıca yurt içi "Sanat Olayları Sicili" ve "Yayın Tanıtma" 
hizmetlerini başlatma hazırlığı içindedir. 

Abone şartları ve numune için 

"GERÇEK AJANSI VE YAYINLARI" 

14, Turgut Reis Cad. Tandoğan Ankara. 

Adresine veya 13 18 26 numaralı telefona müracaat yetişir. 

(AKİS: 83) 

Herkesin Kitabı 
Bu konuda Cumhuriyet dev

rinde yayınlanan ilk eser. 
SAVCI Yılmaz Akıncı ve AVU
KAT Tahsin Atakan'ın mev

zuatta 
KABAHAT FİİLLERİ 

ve 
USUL HÜKÜMLERİ 

adlı kitap satışa arzedilmiştir. 
Hâkim, Sava, Avukat, İda

reci, Yüksek tahsilde ceza hu
kuku okuyan herkesin ve hal
kın her gün karşılaştığı hâdi
seleri açıklayan izahlı, notlu, 
içtihatlı müracaat kitabı 350 
sahife 15 liradır. 
Genel Dağıtım ve İsteme: 

Minnetoğlu Kitapevi Cağaloğ-
lu — İSTANBUL 

(AKİS: 77) 
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s 
Dernekler 

Üniversiteli kadınlar 
iyah uzunca saçlı genç kız durdu 
ve konuşmasını şu cümle ile ö-

zetledi: 

"— Sosyal hizmet politikasının 
modern gelişmesindeki fikir artık, 
zenginin fakire vermesi değil, bu 
tip hizmetlerden faydalanmanın en 
tabiî bir vatandaşlık hakkı olması
dır." 

Siyah saçlı genç kız yerine otu
rurken şiddetle alkışlandı. 

Olay geride bıraktığımız hafta 
içinde, Perşembe günü Ankara Ote
linin pavyonunda geçiyordu. Üni
versiteli Kadınlar Derneği Ankara 
Şubesi, yeni Yönetim Kurulu ile o 
gün ilk aylık toplantısını yapıyordu. 
Her aylık toplantıda bir konuyu ele 
alıp işlemeyi bir gelenek haline ge
tiren dernek bu defa "Sosyal Hiz
met Alanında Gönüllü Teşekkülle
rin Yeri ve Önemi" konulu bir konu
yu seçmişti. Konuşmacı, Sosyal 

sosyal hizmet anlayışında bir deği
şikliğe sebep olmuştur. 

Sema Kut, gönüllü teşekküllerin 
devlete ne şekilde yardıma olabi
leceklerini de, ihtisasına dayanarak, 
bilimsel yoldan açıkladı ve oturdu. 

Fikir alanında 

Y eni Yönetim Kurulunun bu ilk 
toplantısında derneğin yeni Baş

kanı Perihan Gürsoy, yeni Yönetim 
Kurulu üyelerini misafirlere tak-
dim ettikten sonra çalışma progra
mını açıkladı. Demek gene bu yıl 
İnsan Haklarını, Aile Plânlamasını, 
Eğitimi, Gençlik sorunlarım ele a-
lan ve bunlar hakkındaki çalışmala
rı broşür ve kitap haline sokacak 
olan beş komite halinde çalışacaktı. 
Ayrıca Başkan, 145 üyenin katıldığı 
bu toplantıda, yeni bir komitenin 
daha kurulduğunu haber verdi ve 
bu, çok büyük bir ilgi ile karşılandı. 
Çocuk ve gençlik sorunları ile meş
gul olan ve gençlerin boş zamanla
rım değerlendirerek onları toplum
da zararlı faaliyetlerden alıkoyma 
amacım güden komiteye ilâveten bu 
yeni kurulacak komitede dil bilen 
üyeler, dünyadaki faydalı çocuk ve 
gençlik yayınlarım izleyecekler, 
bunları dernek yararına tercüme e-
derek, gençleri kara edebiyat salgı
nından kurtarma faaliyetlerine katı
lacaklardı. Bu teklif üzerine, dil bi 
len ve dışarıda çalışmayan birçok 
üye bu gönüllü işe derhal talip oldu. 
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Dernekler, Demokrasi, Kadın 
lişmeyi sağlıyacaktır. Ne var ki demokrasi ile yöne
tilen memleketlerde bu vasıtalı çabalar yeterli değil
dir. Bugün anayasanın açık gereklerine rağmen Tür-
kiyenin çok büyük bir kısmında kadın yalnızca hak
larım kullanamamakla kalmamakta, en ilkel bir top
lumda görülebilecek şekilde sömürülmekte, itilip ka
kılmakta, para ile satılmaktadır. Çocuk ve gençlik so-
runları gene en ilkel toplumlarda görülebilecek şekil
de askıda bırakılmıştır. Başkentte bile, pazaryerlerin-
de sürünen, her çeşit ahlâk dışı alışkanlıklara terke-
dilen kimsesiz çocuklar yanında, bugün, Türkiyenin 
dört bir köşesinde körpe dimağlar, hacıların, hocala
rın ve kontrolsüz kuran kurslarında sahte din hoca
larının zehirleyici etkileri altındadır. Toplu sözleşme, 
grev ve lokavt kanununa rağmen, emekçinin hakkı, 
onun çaresizliği yüzünden, pek çok yerde hâlâ çiğnen
mekte, emekçi Türkiyede yeteri derecede etkili bir 
güç olamamakta, etkili şekilde örgütlenememektedir. 
Kamuoyunu ve devleti işte asıl bu konu ve alanlarda 
uyarmak lâzımdır. Türkiye politik yönden gene kritik 
bir dönemde yaşamaktadır. Ne yazık ki 1961 Anaya
sasından sonra dahi, Türkiyede, sosyal konularda ol
sun, politikacıları ve devleti aydınlatacak herhangi 
bir teşekkül meydana çıkmamıştır. Gönüllüler günü
ne dahi katılmayan Türk Kadınlar Birliğinin görevi, 
yalnızca, parlak hanımlara yılın kadını sıfatını verip, 
milletlerarası seyahatlere çıkmak veya devlet yardı
mını şu veya hu müesseseye devretmekten mi ibaret
tir? 25 dernek içinde yalnız iki tanesi, Üniversiteli 
Kadınlar Derneği ve Türk Kadınının Sosyal Hayatını 
Tetkik Kurumu bu çeşit sorunlar üzerine eğilmiş der
nekler olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat bunlardan, 
Türk Kadınının Sosyal Hayatim Tetkik Kurumunun, 
bir türlü kamu yararına çalışan dernekler arasına ka
bul edilmemesi konusunda vaki şikâyetimden anladı
ğımıza göre, toplumumuzda fikir derneklerinin yeri 
ve değeri henüz anlaşılamamıştır. Oysa, zihniyet de
ğişmedikçe toplum değişemez. 

Demokrasinin temel unsurlarından bir tanesi de 
seçimlerde büyük rol oynıyan baskı gruptandır. Bu
gün ağalar veya sömürücüler baskı grupları olarak 
demokratik hayatı en zararlı şekilde etkilerken, sos
yal haklan savunacak kuruluşlar bir türlü örgütle
nememişlerdir. Kadın derneklerini de şöyle bir göz
den geçirdiğimiz zaman, Türkiyede kadının demok
rasi savaşma kattığı çabanın henüz çok cılız ve yeter
siz olduğunu görmekteyiz. Türk kadım 1961 Anayasa
sının gerektirdiği haklarını kullanamamakta ve bu
nun için gerekeni yapmamaktadır. 

Jale CANDAN 

Dernek bu konuları işliyebilmek 
için, her ay ilginç bir yerde toplantı 
düzenleyecek ve konferanslarla be
raber, üyelerin birbirlerini tanıma
larını, faaliyetlere katılmalarım, 
meseleleri yakından izlemelerini 
sağlıyacaktır. Mart ayı toplantısı 
Polonya Büyük Elçisinin evinde dü
zenlenecek ve filimli ilginç bir kon
ferans verilecektir. (AKİS: 82) 
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Y ardım Sevenler Derneğinin 39. yıldönümü münase
betiyle Standartlar Enstitüsünde düzenlediği "Gö

nüllüler Günü", Türkiyede mevcut 3 bine yakın der-
nekten 25'ini amaç ve çalışma programları ile tanı
mamıza vesile oldu, Gönüllü derneklerini devlet ör
gütlerine yardımcı kuruluşlar olarak ele aldığımız 
zaman, bunların gerek toplum bakımından, gerekse 
boş zamanım olumlu şekilde değerlendirme imkânı
na kavuşan fertler bakımından faydasını inkâr etmek 
mümkün değildir. Ve her yerde olduğu gibi burada 
da maksadın kötüye kullanılması, dernekçiliğin bazı 
dolandırıcıların ve hırsız şebekelerinin kötü mak 
satlarına âlet edilmesi elbette ki bu müessesenin ku
suru olarak ele alınamaz. 

Sosyal Hizmetler Akademisi Müdür Muavini Se
ma Kutun bu toplantıda belirttiği gibi, dernekler top
lumdaki birtakım aksaklık ve eksikler üzerinde ve 
bunları düzeltmek için çalıştıkları zaman elde ettik
leri en büyük başarı, hiç şüphe yok ki, hedefe ulaşıp 
bu aksaklığı kökünden halletmekten çok, kamuoyu
nun dikkatini çekmek, politikacı vasıtası ile ve çeşitli 
yollara! başvurarak devleti ikaz etmek, onun bu alan. 
da teşkilâtlanmasına önayak olduktan sonra da, özel
likle az gelişmiş memleketlerin en büyük sorunların
dan bir tanesini meydana getiren personel eksikliği
ni, gönüllülerle veya gönüllülük işini uzmanlığa kadar 
götürüp yetişmiş olan elemanlarla doldurmaya çalış
maktır. 

İki çeşit dernek vardır: Doğrudan doğruya maddî 
yardımlarla uğraşanlar ve toplumun fikir yapısı, zih
niyeti, hukuku ile ilgili konuları işleyen, meselâ kadın 
ve çocuk haklarım, emekçi haklarını, buna benzer 
sosyal konulan ele alan dernekler.. Standartlar Ens
titüsünde tanıdığımız derneklerin büyük çoğunluğu 
birinci grupa dahil derneklerdir. Ama, meselâ emek 
karşılığı yardım yapan ve dev bir müessese haline ge
len bir Yardım Sevenler Derneğini, her yerde devletin 
açtığı yuva ve yetiştirme yurtlarında çocukların yar
dımına koşan bir Çocuk Sevenler Derneğini, Ankara 
yakınlarındaki köylerde kooperatifçiliği ele alacak 
kadar derin köy çalışmaları yapan Türk - Amerikan 
Kadınları Kültür Derneğini ve buna benzer bazı der
nekleri yalnızca maddi yardım dernekleri olarak ele 
almak mümkün değildir. Çünkü bugün kabul edilen 
en büyük gerçek, bak ve hürriyetlerin en başta eko
nomik bağımsızlığa dayandığı gerçeğidir. Kişiyi, ken
di ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak için girişi
len her hareket, onun hak ve hürriyetlerini kullanma
sına yardımcı olacak, toplumun zihin yapısında ge-pe
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T İ Y A T R O 

Misafir fransız topluluğunun başkanı Maurice Escande 
Beyoğlu sahnelerinin eski bir âşinâsı 

Oyun: "Le Cid" Seyit; traji-komedi, 5 perde. 
Yazan: Pierre Corneille (1606-1684). 
Tiyatro: Büyük Tiyatro (Maurice Escande topluluğu turnesi). 
Sahneye koyan: Maurice Escande (Comedie- Française Genel Mü-
dürü). 
Kostümler: Andre Delfau. 
Konu: Ünlü bir aşk hikâyesidir "Le Cid", sevgileri ile vazife ve şe
ref duyguları arasında karşılıklı bir fedakârlık yarışına çıkan 
Chimene'le Rodrigue'in aşk hikâyesi. 
Oynayanlar: Maurice Escande (Kastilya Kralı), M. Th. Arene 
(Kastilya Prensesi), J. R. Tandou (Don Diegue), Pierre Olivier (Don 
Gomes), Jacques Destoop (Don Rodrigue), J.-M. Dhermay (Don San-
che), Tania Torrens (Chimene) v.s. 
Beğendiğim: Turne için yetinilmiş, siyah perdelerden ibaret, çok 
sade bir dekor ve Andre Delfau'nun -Comedie- Française gardrobundan 
ödünç alınmış- harikulade kostümleri içinde, Escande'ın, klâsik üslû
ba sadık kalarak, gerçekleştirdiği renkli, canlı, ifadeli ve ağırbaşlı sah
ne düzeni. Kral rolündeki rahat ve çok sevimli oyunu. Rodrigue'de, 
bu rolün Comedie - Française'deki sahibi, Jacques Destoop'un tazeliği 
sıcaklığı ölçülü bir tamperamanla birleştiren çekici oyunu. Tania Tor-
rens'in ince, duygulu Chimene'i. Prenses'de büyük bir kabiliyeti açığa 
vuran M.-Th. Arene'in güzel sesi ve Moliere'in Evi'ne lâyık nefis diksi
yonu. İki sevgilinin babalarını oynayan J.-R. Tandou ile Pierre Olivier'-
nin havayı yaratmakta büyük payı olan başarılı kompozisyonları. 
Beğenemediğim: Önemli bir şey yok. 
Sonuç: Jean Cocteau turnesindenberi yurdumuza gelen Fransız top
luluklarından gördüğümüz en doyurucu ensemble oyunu. "Bon pour 
l'Orient" zihniyetiyle yola çıkarılmadığını sevinerek gördüğümüz ahenk
li bir turne topluluğu. 

Lûtfi AY 
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Paris 

U 
Eleştirmeciler toplantısı 

luslararası Tiyatro Eleştirmecile
ri Birliğinin Genel Kurul toplan

tısı, geçen ay sonlarında, Pariste 
yapılmış ve bu toplantıya memle
ketimizi temsil etmek üzere. Birli
ğin Başkanvekillerinden Lûtfi Ay 
katılmıştır. 

Marcelle Capron'un başkanlığın
da yapılan Genel Kurul toplantısın
da çeşitli konular ele alınmış, özel
likle: 

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 
(I.T.I.) ve Milletler Tiyatrosu ile 
işbirliği yapılması; 

Başkanvekilleri aracılığı ile Bir
liğe katılan memleteklerdeki tiyat
ro eleştirmecilerinin çalışmaları ve 
sorunları üzerine bilgi toplanarak 
uluslararası genç bir eleştirmeci ku
şağının yetişmesine elverişli bir ze
min hazırlanması; 

Her memleketin üstün değerde
ki orijinal Tiyatro, Opera ve Bale 
eserlerinin incelenerek uluslararası 
sanat çevrelerine tanıtılması; 

Birlik üyelerinin taşıdıkları u-
luslararası eleştirmeci kartından, 
her memlekette, kolayca faydalana
bilmeleri üzerinde durulmuştur. 

Temsilcimizin teklifi üzerine, 
Genel Kurul, gerek Uluslararası Ti
yatro Enstitüsü, gerek Milletler Ti
yatrosu ile yapılması düşünülen iş
birliğinin her memleketten seçile
cek üstün değerdeki eserlerin Mil
letler Tiyatrosuna tavsiye edilmesi, 
bu şekilde seçilecek ve oynanacak 
eserler arasında bir yarışma düzen
lenmesi ve çeşitli ödüller verilmesi 
suretiyle gerçekleştirilmesi yoluna 
gidilmesini uygun bulmuştur. 
Türk eserleri 

emsilcimiz ayrıca, son yıllarda 
Türkiyede tiyatro alanında ger

çekleştirilen büyük gelişmeleri, o-
yun yazarlarımızın ve bestecileri
mizin kazandıkları başarıları belirt
miş, tiyatromuz üzerine yabancı dil
de yayınlanmış kitap ve broşürlerle 
yabancı dile çevrilmiş bazı türk o-
yunlarının ve livrelerinin metinleri
ni, bir türk operasının da notaları
nı İnceleme Komitesine sunmuştur. 
Bu eserleri yabancı dillere çevril
mekte olan başka türk oyunlarının 
izleyeceğini de bildirmiştir. 
Yeni türk üyeleri ve seçim 

oplantı sırasında, temsilcimiz, 
türk meslekdaşlarından Birliğe 

girmek isteyen Metin And, özdemir 
Nutku ve Atillâ Savın üyeliğe kabul 

T 
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Oyun: "Binlerce Soytarı" ("A Thousand Clowns"); oyun. 3 bölüm. 
Yazan: Herb Gardner. 
Çeviren: Zehra Ağralı. 
Tiyatro: Büyük Meydan Sahnesi. 
Sahneye koyan: Çetin Köroğlu. 
Bekor- Kostüm: Aygen Törüner. 
Konu: Büyük Meydan Sahnesinin ilgi çekici oyunlarından biri de 
"Binlerce Soytarı"... Önemli bir konuyu işlemiyormuş, önemli bir dü
şünceyi yansıtmıyormuş, önemli bir şey "söylemiyormuş" gibi görü
nen bu oyunda, "sobre" ve duygulu bir oyunbirliği gerçekleştirilebil
diği zaman, çağımızda -hele Amerikada- çoğu zaman değersiz uğraşılar, 
çabalarla elde edilen sahte başarılara karşı, "makina" haline gelmek 
istemeyen bir sanatçının derin bunalımım ve pasif direnişini, bunun 
yanısıra, teorik kurallarla çocukları korumıya çalışan kurumların re
alitelerden ve her çocuk probleminin bağlı olduğu psikolojik durum
lardan nasıl uzak kaldıklarım gösteren, o buruk ve alaylı hicvi duyma-
mıya imkân yoktur. İki yıl önce eseri Pariste bütün bir yıl afişte tutan 
da, Raymond Rouleau'nun, bu açıdan, gerçekleştirdiği reji ile Yves 
Montand'ın -ve o hârika çocuk Didier Haudepin'in- unutulmaz oyunla
rı olmuştu. 
Oynayanlar: Ziya Sanıvar (Nick Burns), Çetin Köroğlu (Murray 
Burns), İbrahim Bergman (A. Amundson), Birol Uzunyayla (Sandra), 
Tümer Özen (A. Burns), Teoman Özer (Leo Herman). 
Beğendiğim: Aygen Törünerin, ilk iki perde için, çizdiği havalı de
kor. İbrahim Bergmanın, Tümer Özenin özenli, ölçülü oyunları. Teo
man Özerin çizdiği değişik ve -acı komikliği içinde gerçekliği olan-
renkli tip. 
Beğenemediğim: Çetin Köroğlunun, Murray'in bunalımını -iç dra
mını- bütün derinliğiyle veremeyen lüzumundan fazla "hareketli" 
oyun tarzı. Psikolojik havayı yaratmakta büyük payı olan çocukta 
Ziya Sanıvarın yetersiz kalan oyunu ve bozuk artikülasyonu. Devlet Ti
yatrosundan misafir sanatçı Birol Uzunyaylanın, ilk defa bu derece 
önemli -ve zor- bir role çıkmanın verdiği heyecanla, nüanslardan -ken
disini ilk andan itibaren hızla Murray'e yaklaştıran o sessiz "çekUim"i 
belirtmesi gereken iç yaşamadan- yoksun oyunu. Bu üç önemli rolde 
bir ifade birliği yaratılamayınca oyunun "iklim"ini bulamamış olması. 
Sonuç: Beşeri yönü, gerektiği gibi aydınlatılamadığı halde, gene de 
ağır basan bir oyun. Naciye FEVZÎ 

Büyük Meydan Sahnesinde "Binlerce Soytarı ' 
Soytarılar gölgede kalıyor... 
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edilmelerini teklif etmiş ve bu tek
lif kabul edilmiştir. Genel Sekreter, 
geçen yıl, Türkiyede doğup büyü
müş olan İsrail temsilcisi Max Bi-
len'in teklifi üzerine yurdumuzdan 
Cumhuriyet gazetesi eleştirmecile
rinden Selmi Andakın da üyeliğe 
kabul edilmiş olduğunu, böylelikle 
Türkiyenin beş üye ile Birlikte en 
çok temsilcisi bulunan memleket 
sayılması gerektiğim, bundan mem
nunluk duyduğunu belirtmiştir. 

Toplantı sonunda Başkanlık di
vanı seçimine geçilmiş ve Başkanlı
ğa Madame Marcelle Capron (Fran
sa), Başkan Yardımcılıklarına Lût-
fi Ay (Türkiye), Francesco Callari 
(İtalya), Ossia Trilling (İngiltere), 
Genel Sekreterliğe de Andre Boll 
(Fransa) yemden seçilmişlerdir. 
Jean Vilar gelmek istiyor 

ir eser sahneye koymak üzere 
yurdumuza davet edilmesi ö-

tedenberi arzu edilmekte olan, 
ünlü fransız tiyatro adamı, T. N. 
P.'nin ve Avignon Festivalinin ku
rucusu Jean Vilar, Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürü Cüneyt Gök
çelin bu teklifini olumlu karşı
lamıştır. Ancak, ünlü sanatçı, bu 
konuda, Pariste Gökçerin yetkili 
bir temsilcisiyle yaptığı görüş
mede, kesin bir karara varma
dan önce, kısa bir süre için An-
karaya gelerek tiyatro çalışmala
rımızı yerinde görmek istediğini 
bildirmiştir. 

Doğu memleketlerinden birine 
büyük bir turne hazırlamakta o-
lan Jean Vilar, Avignon Festiva
linin 1967 mevsimi hazırlık ça
lışmaları ile bu turne arasında 
bir haftalık bir zaman ayırabil
diği takdirde Nisan ayı içinde, An-
karaya gelebilecektir. 

B 

M 
Barrault da Gökçeri çağıracak 

illetler Tiyatrosunun yeni Ge
nel Müdürü, Odeon Theâtre de 

France'ın sanat yöneticisi, ünlü ko
medyen ve sahneye koyucu Jean 
Louis Barrault, Milletler Tiyatrosu 
ile işbirliğini devam ettirmek ko
nusunda Devlet Tiyatromuzun sa
mimi bir arzu beslediğini Cüneyt 
Gökçerin kendisine gönderdiği bir 
mektuptan öğrenince, bundan bü
yük bir memnunluk duyduğunu ifa
de etmiş ve Milletler Tiyatrosu ça
lışmalarına, ortaklaşa bir çalışma 
programı içinde, daha faydalı bir 
yön vermek istediğini açıklamıştır. 
Bu konuda, Lûtfi Ayla bir görüşme 
yapan Jean - Louis Barrault, Mayıs 
ayında çeşitli memleketlerin yetkili 
sanat adamlarıyla yapmak istediği 
toplantıya Cüneyt Gökçen çağır
maktan zevk duyacağım sözlerine 
eklemiştir. 
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ternity - İnsanlar Yaşadıkça" gibi 
çok başarılı eserler bulunan Zinne-
mann'ın filmi on altıncı yüzyılın 
büyük devlet adamı, hukukçusu, 
toplumsal filozofu Sir Thomas Mo-
ore'un hayatının son dönemini an
latmaktadır. Ünlü "Utopia"nın ya
zan Sir Thomas, mendil değiştirir 
gibi eş değiştiren Sekizinci Henry
nin, Papanın da muhalefet ettiği bo
şanmalarından birine karşı koyunca, 
kral ile sağ kolu olan Sir Thomas a-
rasındaki ilk gerginlik başlar ve git
tikçe şiddetlenir; Papaya boşveren 
Sekizinci Henry'nin ingiliz kilisesini 
Romadan ayırması, Sir Thomas'ın 
da kafasının kesilmesiyle sonuçlanır. 
Çünkü Sir Thomas, devletin başı o-
lan Kral Henrynin aynı zamanda ki
lisenin de başı olarak kendisine bağ
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S İ N E M A 

"A 

A.B.D, 
Oscar yarışı başlarken 

cademy of Motion Picture Arts 
and Sciences"ın her yılın Nisan 

ayında dağıttığı Oscar heykelcikleri 
için yarış, her koldan beşer adayın 
gösterilmesiyle geçen hafta başladı. 
Oscarların en önemlisi sayılan en 
iyi filim, en iyi yönetmen ve en iyi 
kadın ve erkek oyuncular, gerçek 
başarıdan çok uzun ve ince bir he
sabın, biraz da sıra gözetmenin so
nucu olduğu için bu kollardaki be
şer adaydan kimin galip çıkacağını 
kestirmek "Academy" Üyelerinin dı-
şındakileri için çok güçtür. Ama bu 
yıl, en iyi filim Oscarını "A Mann 
for All Seasons - Her Mevsimin A-
damı"nın, en iyi yönetmen Oscarını 
da aynı filmin yönetmeni Fred Zin-
nemann'ın alacağına bire yüz bahse 
girişilebilir. Bunun sebebi, yıllardan 
beri en önemli Oscarları yabancılara 
vermek zorunda kalan Hollywood'-
luların nihayet mükâfatlandırılacak 
bir amerikan filmi bulmuş olmaları
dır. Gerçi "Her Mevsimin Adamı"-
nın, yönetmeninden başka her şeyi 
ingiliz sayılabilir ama, bir amerikan 
şirketinin bir amerikan yönetmeni
ne çevirttiği, üstelik değeri üzerinde 
birçok kimsenin birleştiği filme 
Hollywood'luların bir can kurtaran 
olarak sarılacaklarından şüphe edi
lemez. 

Öte yandan, "Her Mevsimin Ada
mı" daha piyasaya çıkalı birkaç ay 
olduğu halde yığınla ödülü kazan
mış durumdadır; aday gösterildiği 
en iyi filim, en iyi erkek oyuncu, en 
iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarla-
rını kazanması fazla bir şey farket-
tirmiyecektir. Gerçekten de ''Her 
Mevsimin Adamı" geçen ay "New 
York Filim Eleştirmecileri Derneği"-
nin dört ödülünü -en iyi filim, en 
iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi 
erkek oyuncu- kazanmıştır. Oysa bu 
dernek, 32 yıllık tarihinde, şimdiye 
kadar hiç bir füme üçten fazla ödül 
vermemişti. Bunun ardından Holly-
wood'taki Yabancı Basın Derneği 
yine aynı filme en iyi yönetmen, en 
iyi filim ve en iyi erkek oyuncu ödül
lerini verdi. Nihayet Amerikan Yö
netmenler Sendikası da 1966'nın en 
iyi yönetmeni olarak Fred Zinne-
mann'ı seçti. 

Filimleri arasında "High Noon-
Kahraman Şerif, "From Here to E- (Basın A: 20368) — 79 

lılık andı içilmesine yanaşmamıştır. 
Zinnemann'ın filmi, işte Kral Henry 
ile çağının en büyük ingiliz yurttaşı 
sayılan Sir Thomas arasındaki bu 
çatışmayı, Sir Thomas'ın karşı kar
şıya bulunduğu güç seçim yüzünden 
düştüğü iç mücadelesini yansıtmak
tadır. 

Eleştirmeciler Zinnemann'ın ba
şarısı kadar, hattâ ondan daha bü
yük ölçüde ingiliz oyun yazarı Ro-
bert Bolt'un eserini Broadway'de de 
canlandırmış olan ingiliz oyuncusu 
Paul Scofield'in Sir Thomas Moo-
re'u canlandırmaktaki başarısı üze
rinde birleşmektedirler. Her halde, 
en iyi erkek oyuncu Oscarını Scofi
eld'in kazanması ihtimali, "Her 
Mevsimin Adamı"nın en iyi filim 
Oscarı alması kadar büyüktür. 

İ k i güldürü 

B irkaç yıldır Oscar adayı filimler 
arasında önemli yer tutan mü-
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SİNEMA AKİS 

zikli filimler bu yılki adaylar ara
sında yoktur. Buna karşılık iki gül
dürü, en iyi filim Oscarına adaydır. 
Bunlardan biri ingiliz yönetmeni Le-
wis Gilbert'in çevirdiği ingiliz filmi 
"Alfie"dir. Daha çok "Good Die Yo-
ung - Kaybolan Hayaller" ve "Reach 
for the Sky - Göklerin Hâkimi" gibi 
dramlarıyla tanınan Gilbert, bu de
fa Londralı bir Don Juanın serüven
lerini, biraz buruk bir mizahla an
latmaktadır. Filme adım veren kah
raman, Alfie'yi canlandıran genç o-
yuncu Michael Caine, ayrıca Sco-
field ile Oscar için çekişecektir. 

Öbür güldürü, bir kaza sonucu 
amerikan kıyılarına vuran bir sov-
yet denizaltısı mürettebatının kara
ya çıkması üzerine Amerikanın isti
lâya uğradığını sanan küçük bir a-
merikan şehrindeki olayları "barış 
içinde birlikte yaşama" ilkesine uy
gun anlatmağa çalışan "The Russi-
ans Are Corning, the Russians Are 
Coming - Ruslar Geliyor, Ruslar Ge-
liyor"dur. Norman Jewison'un çe
virdiği bu filimde, Sovyet Teğmeni 
Rozanov'u canlandıran Alan Larkin 
de Scofield'in rakiplerindendir. 

En iyi filim Oscarı adayları ara
sında konusu siyasî olan, üstelik işi 
ciddî yönden ele almağa çalışan bir 
filim daha vardır: Son zamanlarda 
"West Side Story - Batı Yakası Hi
kâyesi", "The Sound of Music - Ne
şeli Günler"le müzikli filimlere el 
atan Robert Wise'ın "The Sand Peb 
bles - Çakıltaşları". Wise, 1926'da 
Çindeki siyasi karışıklıklar sırasın
da Yangçe ırmağında görev alan ve 
gerekirse amerikalıların hayatını 
kurtarmak için ateş açmak yetkisi 
verilen bir amerikan hücumbotunun 
serüvenini anlatıyor. Aslında Wise'-
ın yapmak istediği, 1926'daki olay
lar karşısında amerikalıların davra (AKİS: 81) 

(İlâncılık: 8915) — 80 
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nışı yardımıyla Amerikanın 1966'da-
ki Vietnam siyasetini yermektir. Fa
kat Richard Mc Kenna'nın, Ameri-
kada Vietnam savaşına karşı bu
günkü şiddetli direnmenin henüz 
ortaya çıkmadığı bir sırada (1962) 
yayımladığı "best-seller"inden yola 
çıkan Wise, bir Hollywood filminin 
çerçevesi içinde, üstelik 1926'nın o-
layları ve görüş açısıyla 1966'nın o-
layları ve görüş açısı arasında ür
kek benzerlikler kurmağa çalıştığı 
için sonucun pek parlak olmadığı 
tahmin edilebilir. "Çakıltaşları"nın 
oyuncusu Steve Mc Queen de en iyi 
erkek oyuncu Oscarı için aday gös
terilenler arasında yer almaktadır. 

Kurt masalı 

E n iyi filim Oscarının son adayı, 
Edward Albee'nin oyununu Bro-

adway'de sahneye koyduktan sonra 

bir kere de Hollywood'da filme ala
rak sinemaya yeni geçen Mike Nic-
hols'un "Who's Afraid of Virginia 
Wolf - Kim Korkar Hain Kurttan?"ı-
dır. Nichols'un filmindeki dört kişi-
lik oyuncu kadrosunda yer alanla
rın hepsi ayrıca oyuncu Oscarlarına 
da adaydırlar: Elizabeth Taylor ile 
Richard Burton oyuncu, George Se-
gal ile Sandy Dennis yardımcı oyun
cu Oscarlarına.. 

En iyi kadın oyuncu Oscarının, 
Taylor dışında kalan adayları Fran
sız yönetmeni Claude Lelouch'un çe-
virdiği "Un Homme et une Femme-
Bir Erkekle Bir Kadın" filminin o-
yuncusu Anouk Aimee, Çek yönet
meni Jan Kadar ile Elmar Klos'un 
çevirdikleri "Obchod na Korze-
Caddedeki Dükkân'ın yaşlı musevi 
kadınını canlandıran oyuncusu Ida 
Kaminska (Bk. "AKİS", Sayı: 660) 
ve biri Silvio Narizzano'nun "Georgy 
Girl - Georgy"sinde, öbürü Karel 
Reisz'ın "Morgan"ında oynıyan ik i 
kızkardeş, Lynn Redgrave ile Va-
nessa Redgrave'dır. 

En iyi kadın yardımcı oyuncu a-
dayları, Sandy Denis'in dışında "Her' 
Mevsimin Adamı"nda oynıyan ingi
liz oyuncusu Wendy Hiller, George 
Roy Hill'in çevirdiği "Hawaii"de oy-
nıyan Jocelyn La Garde, "Alfie"de 
oynıyan Vivian Marchant ve Francis 
Ford Coppola'nın "You're a Big Boy 
Now - Artık Koca Adam Oldun" fil
minde oynıyan Geraldine Page'dır. 

George Segal'den başka en iyi er
kek yardımcı oyuncu adayları ise, 
başta "Georgy Girl'in emektar o-
yuncusu James Mason olmak üzere, 
"Çakıltaşları"ndaki Mako, "Her Mev 
simin Adamı"ndaki Robert Shaw, 
Billy Wilder'in "The Fortune Coo-
kie - Zoraki Aşçı"sındaki Walter 
Matthau'dur. pe
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