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PENCERE
General Haig ve
Cumhurbaşkanı?...
Emin Çölaşan’ın "Turgut Nereden Koşuyor?” adlı kitabı günün
olayı.
Mizah ve yergiyle yer yer işlenmiş bu neşeli kitabın gündeme
çok ‘'ciddi" sorular getirdiği de bir gerçektir. Bu sorulardan biri
de Cumhurbaşkanı Evren’e yönelik...
“ Turgut Nereden Koşuyor?"un 181’inci sayfasından başlaya
rak altını çizdiğim satırları okuyalım:
“ 1983 yaz aylarında Konsey'de kararsızlık var. Kamuoyu ve si
yasal parti kuranlar da hiçbir şey bilmiyorlar. Konsey’e Veto' yet
kisi verilmiş. Parti kurucuları ya da daha sonraki aşamada millet
vekili adayları veto edilen parti, seçimlere giremeyecek. Hiç kim
se ne olacağını bilmiyor.
Parti kurucuları ve sonraki haftalarda adaylar, Çankaya'da tek
tek inceleniyor. Bütün dengeler bıçak sırtında... Her şey Konseyin ve özellikle Evren’in iki dudağı arasında...
Turgut da haklı olarak endişeli... Kulağına ANAP'ın seçimlere
sokulmayacağı söylentileri geliyor. Büyük Türkiye Partisi zaten ka
patılmış. SODEP endişeli, DYP endişeli... O günlerde hepsi aynı
endişeleri taşıyor.
Bu sırada eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Eş
ref Akıncı, Danışma Meclisi üyesi... Akıncı aynı zamanda Ayhan
Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding’in de yönetim kurulu üye
liğini yapıyor. Paşa, bir gün başkalarının yanından patronu Şahenk’e telefon açıyor:
— Ayhan Bey, Özal ve Kaya Erdem için banker soruşturması
raporu var. ANAP'ın seçimlere girmesine izin verilmeyecek. Yu
karıdan öğrendim.
— Kesin mi Paşam?
— Kesin efendim... Az önce bilgi sahibi oldum.
Kısa bir süre önce Ankara'da hiç beklenmedik bir gelişme olu
yor ve beklenmeyen bir konuk, Evren’i ziyarete geliyor. Hem taa
Amerika’dan...
Bu konuğun adı Alexander Haig...
NATO Başkomutanlığı yapmış ve daha sonra Amerikan Dışiş
leri Bakam olmuş bir asker... Evren'le birbirlerini çok seviyorlar.
İki eski dost.
Alexander Haig 12 Eylül 1983 günü eski dostu Evren'i Çanka
ya’da ziyaret ediyor. Ve kendisine küçük bir 'istirhamını' iletiyor:
—- Biz Mr. Özal’ı çok severiz ve güveniriz. Seçimlere partisiyle
birlikte katılmasını isteriz. Kendisi Batı dünyasının son derece gü
vendiği bir insandır. Elbette karar sîzindir, ama...
Cumhurbaşkanımızla birlikte bir kahve içiyorlar. Bir kahvenin kırk
yıl hatırı var.
Haig, Evren’in yanından çok mutlu çıkıyor. Kendisine soru so
ran gazetecilere elbette ki ‘Mr. Özal için ricada bulunmaya geldim’
demiyor. Aynen şunu söylüyor:
— Eski dostum Evren’le fevkalade bir görüş alışverişinde bu
lunduk.
Hemen sonra da Turgut’a bir haber uçuyor:
— Gözünüz aydın... Seçimlere kazasız belasız gireceksiniz. Siz
veto edilmeyeceksiniz. Veto edilen milletvekili adaylarınızın yeri
ne de yenilerini koyacaksınız ve bu iş tamam olacak.
Partisini kurmadan önce Evren’i ziyaret eden ve 'emretmezse
niz kurmam’ diyen Turgut artık rahattı..."
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Görüldüğü gibi olay, Turgut Özal kadar Kenan Evren’i de ilgi
lendirmektedir.
Bu yıl cumhurbaşkanlığı için seçim yapılacak, Meclis çoğun
luğuna bakılırsa, Özal seçilebilir. Gerçi ANAP’ın yüzde 36 oyla
parlamentoda yüzde 65 çoğunluğu ele geçirmesi, işin kökünde
bozukluk olduğunu vurguluyor, büyük bir tedirginliğe gebe gö
rünüyor.
Ancak Turgut Özal’ın bu tür kaygılara omuz silkmesi daha ya
kın bir olasılıktır.
Emin Çölaşan’ın "Turgut Nereden Koşuyor?” kitabı yakın ge
lecekteki cumhurbaşkanımızı kamuoyunun daha yakından ta
nıması için bir hizmettir. Güdümlü seçimle Başbakanlık konutu
na oturan Şayın Özal’ın önlenemez yükselişini Vaşington’a borçlu
olduğumuzu biliyoruz.
Ne var'ki Sayın Evren’i de ilgilendiren bu tarihsel konuya da
ha bir açıklık getirmek gerekiyor. Çankaya belki susmayı yeğ
ler; ama herkesin bildiği bir özdeyiş var:
Sükut ikrardan gelir.
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