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Tevfik Rüştü Aras
Jstanbulda son günlerde karakışın
iyice bastırmış olmasından dolayı
en çok üzüntü duyan adam-, herhal
de Tevfik Rüştü Araş olmalı. Be
bekteki evinde, büyük maun masası
nın başında hâtıralarını yazmakla
meşgul bulunan Araş, ikide bir pen
cereden külrengi gökyüzün© ba
karak içini çekmekte, sonra yine ma
sasının başına dönerek kalemi eline
almaktadır.

yurda dönen Tevfik Rüştü İzmire
yerleşti ve bu sırada tanıştığı Evliyazade ailesinden Makbule hanımla
evlendi. Evliyazıade ailesi, Adnan
Menderesin anne tarafından akraba
bu'unduğu ailedir. Tevfik Rüştünün
bilfiil politikaya intisabı bu sıralara
rastlamaktadır,

Genç doktor Tevfik Rüştü, IrmUfde yayınlanmakta olan, Îttihad v*
Terakki Partisinin organı îttihad v«
Sedat gazetelerinde makaleler yas
maya başladı ve böylece, kendi <iayimiyle “ poletika” ya girmiş
oldu.
İttihad ve Terakki Fırkasının 190»
kongresine İzmir delegesi olarak ka-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin 1925 - 1939 yılları arasında Dış
işleri Bakanlığını yapmış olan Arasın, kalın paltosunun içine gö
nıülmüş, elinde bastonu ile dolaşmayışmı, şu sıralarda en çok yadır
gayanlar, Bebekli balıkçılardır. İhti
yar diplomat, pek sokağa çıkmamak
ta, evinde sıcak şöminenin karşısın
daki geniş koltukta kitap okumak
tadır.
Dikkatle
okuduğu
kitap,
“ Ceaayir Tarihi”nin birinci cildidir.
Kitabın yazarı, yine Tevfik Rüştü
Araş gibi bir eski diplomattır; Fuat
Carım,
Arasın en çok sevdiği kitaplar ta'
ırih kitaplarıdır. Zira, eski diplomat
Aı-as, Hen-iot’un “ Ne kadar roman
tik olursak olalım., belirli bir yaştan
sonra insanların en çok meşgul ola
cakları konu Tarihtir” sözüne hak
verdirecek kadar ihtiyarlamıştır.
Tevfik Rüştü Araş, 1890 yılında
YugoslavyalIm Üsküp -şimdiki adıy
la Skopje- şehrinde doğdu. Babası.
Üsküpte Ceza Reisliği yapmış olan
Haşan Rüştü Beydir. Tevfik Rüştü,
Üsküp İdadisinden sonra Nümune-i
Terakki mektebini bitirdi. Babasının
tayini üzerine geldikleri Beyrutta.
fransızların kurduğu Üniversiteye
girdi ve Tıp Fakültesini bitirerek
doktor oldu. Diplomasi mesleğine in
tisap edeceği aklının ucundan bile
geçmeyen Tevfik Rüştü bey, hayata,
hekimlikle atıldı. Bu arada, o za
manki tedris usulüne göre, Askeri
Tıbbiyeyi de bitiren Tevfik Rüştü,
bilâhare Parise gitti ve bir süre Pa
tisteki hastahanelerde çalıştı. Pens
teki çalışmalarını müteakip tekrar
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tıkın Tevfik Rüştü, İzmirden Üsküp
Hilâli Ahmer Hastahanesine Başhe
kim olarak tayin edildi. Siyasi faali
yetine devam edebilmek için burada
daha müsait bir ortam
bulmuştu.
Tevfik Rüştü Arasın başına bundan
sonra, bir memurun başına gelenler
geldi: Üsküpten Çanakkale
Hilâli
Ahmer Hastahanesi Başhekimliğine,
oradan da yeni teşkil edilen Sıhhiye
Müdüriyeti Umumlyesi Hıfzıssıhha
Şubesi Müdür Muavinliğine tayin edildi. Bu sırada Harb“i Umumi baş
lamıştı. Askeri Tıbbiyeden diploma
lı Tevfik Rüştü bey, Birinci ve Be
şinci Kolordu Hıfzıssıhha Müşaviri
olarak çalışmağa koyuldu.

'J'evfik Rüştü Araş 1919 yılında Ku' vayi Milliye hareketine katıldı. Kuvayi Milliyenin Eskişehir ve Mufla
teşkilâtlarında çalıştı. Birinci B. M.
Meclisine Muğla Mebusu olarak gir
di. Diplomasi hayatı, Muğla Mebusu
olmasından sonra başlayan Tevfik
Rüştü bey, Lozan Andlaşmasmı ta
kiben pürüzlü meseleleri halletmek
İçin kurulan “Ahali Mübadele Komisyonu”na başkanlık etti. Bu saha
da gösterdiği muvaffakiyet üzerine,
1925 yılında İzmir Mebusu, iken, Ha
riciye Vekâletine getirildi.
Tevfik Rüştü Arag 1939 yılma,
kendi ifadesiyle Atatürkün ölümüne
kadar bu vazifede kaldı. Hariciye Ve
kâletinden ayrıldıktan sonra Londra
Büyük Elçiliğine tayin edilen Araş,
1942 yılına kadar bu görevde bulundu.
1942 de kendi arzusu ile emekliye
eevkedildi. Bundan sonra resmen po
litikadan çekilmekle beraber, gaze
telere yazılar yazmak suretile poli
tika ile ilgisini devam ettirdi.\
Tevfik Rüştü Arasın, Evliyazade
Makbule hanımdan bir kızı vardır
Emel adındaki kızı, Fatin
Rüştü
Zorlunun karısıdır. Fatin Rüştü Zor
luyu çok seven kayınpederini en çok
üzen hâdise, damadının asılmasıdır.
Tevfik Rüştü Araş, ilk karısı Mak
bule hanımın vefatı üzerine, 1960 yı
lında Bahire hanımla evlendi. Hatı
ralarının büyük bir kısmını tamam
lamış bulunan /ra sın ailesine olan
vasiyeti, hatıralarının ölümünden
eonra yayınlanmasıdır. Ayrıca bir
şart daha koşmuştur: Hatıraları, an
cak ailesinin ve vârislerinin “o gü
nün siyasi şartlarına göre” uygun
bu1uçakları bir zamanda neşredilecek
tir.

Tevfik Rüştünün bir de torunu
vardır: Fatin Rüştü Zorlunun, geçen
yıl evlenen kızı Sevim Zorlu. Tevfik
Rüştü Araş, Boğaz gezintilerinin dı
şında, son olarak, damadı Fatin
Rüştü Zorlunun haksız iktisap dâva
sı ile ilgili duruşmasına gitmek üze
re evinden çıkmıştır.

j^'evfık Rüştü Aras, kendini İnönü
devri mağdurlarından saydığı için gerek Adnan Menderesle, gerek
se Fatin Rüştü Zorlu ile olan yakın
akrabalığı dolayısiyle D. P. idareci
leri devrinde -“ Honoré” edildi. 1951
yılında Filistin Mültecileri Komisyo
nunda Türkiyeyi temsil etti, daha
sonra da, Rendi deyimiyle “ poletika
dışı” görevler aldı. Bu görevler ara
sında İş Bankası Meclisi Yönetim
Kurulu üyeliği, Deniz Nakliyatı Mec
lisi Yönetim Kurulu Başkanlığı bu
lunmaktadır. Tabiî bu vazifeler, dol
gun “hakk-ı huzur” ücretine tâbidir.
1958 hâdiseleri dolayısıyla C. H.
P. Grupunun dış politika konusunda
verdiği bir önergenin müzakeresi sı
rasında İsmet İnönünün yaptığı ko
nuşmaya Fatin Rüştü Zorlunun ver
diği cevabı hatırlıyanlardan bir kıs
mı, Zorlunun bu konuşmasında İnönüyü “Niyon” meselesinde itham edi
şini yorumlarken, bunda Tevfik Rüş
tü Arasm siyasi görüşlerini bulduk
larını ifadeden çekinmemişlerdir. Zi
ra Niyon meselesinde Türk Hüküme
tinin tutumunun tâyin edilişinde o
günün Hariciye Vekili Tevfik Rüştü
Aras ile Başvekil İsmet İnönü ara'sında büyük görüş ayrılıkları oldu
ğunu bilmek için yakın zamanların
siyasi tarihinden biraz nasiplenmiş
olmak kâfidir. Fatin Rüştü Zorlu,
C. H. P. iktidan sırasında İnönüyü
Tevfik.Rüştü Arasın görüşleriyle it
ham etmiştir. Tabiî bu, Türkiyenin
dış politikadan en iyi anlıyan adamı
İnönünün karşısına çıkmak için Zor
lunun bir ara kayınpederinin “ rahle-i
tedrisi” nden geçmiş olduğu zehabım
uyandırmaya kâfi gelmiştir.
Şimdi hususi hayatında gayet sâkin günler geçirmekte olan Tevfik
Rüştü Aras, her sabah muntazaman
ka'kıp, kitapları ve hâtıratıyla uğ
raşmaktadır. Sabahları bütün gaze
teleri okumak itiyadmdadır. Gazete
ler içinde en çok Safa Kıhçlıoğlunun
Yeni Sabahını beğendiğini söyliyen
Diplomat, mükemmel İngilizce ve
fransızca bildiği için, Avrupa gaze
telerini de takip etmektedir.
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Doğdu. Ulus gazetesi Yazı İşleri
Müdürlerinden Beyhan Cenkçi ile
Ayşe Cenkçinin bir kızlan oldu. Be
beğe Mavisel adı verildi. Bebek,
doğduğunda 3 kilo 250 gramdı. Cenk
çi ailesinin bu, ilk çocuklarıdır.
Doğdu. AKİS’in operatörlerinden
Şükrü Saydam ile Hatice Saydamın
bir oğulları oldu. Bebeğe Sırrı adı
verildi. Bebek doğduğunda 4 kilo
gramdı.
Nişanla,nddar. İzmirin sevimli ve
efendi futbolcularından -eski Fener
bahçeli. Seracettin Kırklar ile Şafak
Tanyeri nişanlandılar. İzmiıdeki Ha
va Harb Okulunda yapılan nişan hay
li eğlenceli geçti. Bilhassa kız ailesi
nin önceleri verdiği menfi cevap üze
rine intihara teşebbüs eden Seracet
tin son derece neşeliydi. Şafak Tan
yeri ve Seracettin Kırklar ilk defa
dünyaevine gireceklerdir.
Nişanlandılar. Ayşe Saraç ile Tas
vir gazetesi Spor muhabirlerinden
Odhan Baykara nişanlandılar. İkisi
de ilk olarak dünyaevine girecekler
dir.
Nişanlandılar. Diyarbakır Millet
vekili Refik Pirinççioğlunun yeğe
ni Orhan Pirinççioğlu ile Esin Ürfioğlu nişanlandılar. Esin tîrfioğlu
19, Orhan Prinççioğlu ise 29 yaşın
dadır. Gençler ilk defa dünyaevine
gireceklerdir.
Öldü. Yıllarca futbolcu, hakem, ya
zar ve spiker olarak türle sporuna
hizmet etmiş bulunan Sulhi Garan,
âni bir kalb krizi sonunda öldü. Ce
nazesi Esentepe Gazeteciler Mahal
lesindeki evinden kaldırılarak Opera
Binası önünden Mithatpaşa Stadına
götürüldü ve Beylerbeyindeki aile
kabristanına defnedildi. Garan 46
yaşındaydı.
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ve tdF’ p Mec
lisi „aşkan Vekili M. Faik Üsküdarlı
öldü.
ö ld ü . Eski hariciyeci1erimizden Fiiruzan Maşuk Sezerin c :>i O 'ıt-.r Se
zer öldü. Cenazesi, Edirnekapıdaki
aile kabristanına defnedildi.
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