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TİİRKİYE BüYÜK MİILET,MECLİ§İ
YÜI§EK MAIilMII{A

İstanbul ii'İür'eİsite§i Dtlebiyat l.,akiiltesiııtle İıir klik ıııei.ctıttuı.. Bıı kİiltnengupltııı §eneleı(lenberi fııliııııc tlaırlliııtle lioıııainızJrı faaliş.etlerlnde bulun -ırİu§loi vo menfur i«leolojileriniıı tııhaklıulrır ugrun<ı§ her tiiılıi,i gayrikenuni vogayriahliki hareketlere irtikiılı etınişler<lir.
Yurt Ye tıırlh ötçüsüııde bir. }'ııtaıı lııiicssesesi otan f:debi},at İ.akülteşi İıı-len tru klik ejderiniır kollırrı :.ıı,ıtsrıı(lıı can çekişnrektediı.. Başımızın tacı olunbıı İtiın ıııibetllni, bu İeci tlııı,ııırrtlıın kııı,tııı,ırr:ılı r,e lıilhaşsa bu kllkleri dığıt-inak heıüiınizo, «lüşen ıııilli biı, r,ıızifetlir.
İlİııı kisyesi altr.rdıı Yııtalı tıılıraklarıntlırn bir kışıırını ıler,|et i«laroşinderı

ayır'tnİ}'a ıııatııf rııakaleler yazıırış olaİı'bir profesörii lİdebil,at İ,aküItesinde hi_
mİıye l,c nrüdafaa eden bu lttiktir.

Talebelerine tııvsiye ettiği (tört ciltlik EdobiJİat Tarihi aıllr eserinde, Tovfilı
Fikı,et ile Nanıık İiemali ktııııiiııist ' oldukiarından iıahişle göklero çık&r&ır ve
btrnı rırukobil İŞtiklal ıııar'şıııtızrn şairi §Iehıııet Akifi 1.eriıı tliirine geçireı Le.
niniıl dalkaı,ırğıııra, Ectebil.ai I,'ıririiltesiıırle eıı yülrsek 1ıayeyi lııızlrlayan lrıı
klikt ,r.

İllUkaddeş \,attınıırrız:ı giiz tlikıııiş ırlıınlıırı kerşı yazılan bir şiirin ijıniııöıııi
Halkovinde bit edebiYat tolılıırtısr ıııllırlısel)eti},lc tıkıınıırıısr şrrıısıntla konriinjst_
leri nüıııııyişe şel,k etleıı lırı lilitrtir.

_

L

Vatan Haİni Nİızrırı }liliıııetiıı ııffeıiilırıesi lııılıırııt.si},le faIıülte dalriIinıle l<o.
ıutiniznr pı,opagiın(lırşı }alıan iııı ltlilitir.

Çiçekpalastaki lroınünizııı ııiiııı:ıl-isleı.iııi <ltstelıliyen bıı ktiktir.
KoınüniŞtlikteıı mahkfıııı ol:ııı tıılelıeleri ııı:ı<lıli ve ııııııevi bııIrıııı«lan himaJie

ve müdafaa edeıı ve btına rııııliıılıil ıııilIiyetçi tıılelıeleri en vieılınsız ifti1,alırla
cezalandırtan bu klikttı.

liiiseccet komüni§tletİ tiılelıiyat lJ:ıliiiltcsine tı},in ve iıılıa5,ıt çıılışan ye ken-
disinden olınrl'an üniversite ırrenstllıIıırına kıınıırr liisşesi aItıııılır het tiirlii holt-
sızlıklarr ve yicdaıısızlıkları yapıın lııı lilit<tir.

Kıpkrzıt §ııçkrının ve fiıyırlarrnın ıııeydıınıı çıknııırrası için aleyhiırüze biı
sürll dava ikame eden ve biitün btı diıvalaı,ını atlıılet huzurıında kayboılerek
eİkflrrurııunıiYeYe reziti rüsvay olıın ve lrılihazırtlıı nrahırt adaınları vasıtaaiylo
matbuata icrai tesir eden yeya yütısel< ınakanrlartlıın |ıen<li|erine şefaatçi ara-
maya çalrşan bıı klitrtlr.

EiİebiYat İ-akülteslnde i«ıııııiinist r'ı. koııriinistlere ıılet rıIıınlıır.ın §ııQ deıiı-
leıini ortadan kalrlrran ve kızıt fıııliyetteı,g ait resnıi tahkikat dosyasını yok
eden bu kllktir.

ŞimtliYe kadar bıı klik ınensrrpları hakl<ın«la iinişorsite nrakaınlırına
vaki şikeyetlerimiz hiçbiı ırıüsbet netice ıerrıreııriştir-

İstanbııl Üniversitesintle ve billıııssıı Iiılctıiyırt Fııl<iiltesinıle lüır §&[e.y ha-
Yatı ilıda eılen bazı vıırdtııııtltıyınaz idıır,ecileı. , ııraıılesef ıııııhtariyeti ..Devıot
İÇlnde devlet,, Şeklİnde telAlil<i etti]<lerin<len tıplıı lıir or.tıçağ kiltseşi zihnİyetly-
Io hareket etnrekte r'ö malırıt lılikin lıiltiin hıı suçlıırını engin hir miigamah:ı
göstetırıektetlirIer.

KIik mensupları "Bize ne hiil<fııııet ne ılevlet ve ııe rle ]tiiltot iltecliıl karı_
şabilir... Zİra tjniversitc ııırıhtırr<lır.,, terıırelerlyle lstedikleri gihi har.eket 6tmek
tedirlen
__,Ilalbuki muhtariyet Hiil<frnrete, I)evlete ıe ltillet ilfeclisine ceplre alınak

l'eya nıevcut kanun ve Rizanrl^!,ı nyık|ar. altına ırlarak kıpkızıl bir anarşl}re yol
aÇmak rlemek değililir. Bıı itilıarla lıiz üniversitelerlnrlzde ldari nıuhtarlyottoı
ziyaclo ilıırİ nıuhtariyetin zarlıri oldtığıınn kanivİz. trİahııt ktlkİn elindo İdctı
blr mahctrr tluıırınıına tliişiiriilen Dtlebiyat Faktiltesinl biran erryel bu faclılar.
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dan ktırtıırabilınoli için ıııırlıaklrak ki biı, devlet vecayotine şidıletle ihtiyaç var-
clır. Geı,çi Üniverslteler lianııııun lı1. nıarldesino görıc lttil|i Eğitim Bakanı Üni-
versiteltırin başrdır. Ilükiinıot nanrınıı üniveısitoler üzeı,lndo devletin idari vestr-
yetıni kullanabilir. frakat iltilli lİğitiılr Baka,nınrn bu soıahlyati ıırahduttıır. Blz
Milli lı]ğitiııı Bııkanına ı,erilen lıu rııalıdtıt ıııurakabe §ala,htyotinin geniştetilme-
sini dalııı hayırlı brılııyıırrız. l}tııı(lan bırşka Üniversiteler kanununun 49 uııcıı
ınaddesinin ıle tıııııınrlyle ilga ettilııresiıri taıep ve tenıenni ediyoruz. Zlra bahig
meı'zuu olan btr ıııatldeye göre "ürriveırslte öğretiın mesleği üyeterinin görevle-
ri dolayısiyle vcyı göreı,lerini yapmal. srr&§tnd& işıtetlikleri sııçlaf üzerine ıne-
nıurin ınııhakemat kanıınıınırn geı,el<tirtliği ilk §orugturma, rektöriin gereğine
göre tal,in edeceği bir veya ütı tahkikçi tarafından yaprlır.,, Halbuki rektörün
8Oç€Ceği tahldkçiler tımırnriyetle ııresırl veya maznun duruıııunda olan öğretinr
Üyolorlnln on yakın arkadaşı \,cya en yakın dostlarıdır. Pek t_abiidlr ki arl(odaş
VeYı dostlar tarafından y:ılıılııı,ıık lrerhangl bir tahklkatta tla haklkatin tecelli
Ctmelİne lırık6n ve ihitırıııl .yrılıtrır. Bu maddoye göre rektör, dilorse tahkikat
aÇhrablliı dilerse açttrıı!ıız. Ilele lıit ıle rektör bu taktlir tıal<kını dairıra nıesul
vo moznun ıltırırıııdo ıılırn ırres|ok ırkadaştarının lehine kullanacak olursı yıni
kanunl takibatın yapılırrası icap eden sııçları takdlr hakkına dayanaral< örtbas
etmlye çalışrrsa o vnkit A.ıııııre ırıenfaıtlerl tımaınlyle zarar görmüş rılıır. Bıı-
nıın içiıı roktöre tnnınıırı lıtr visi salirlıiyetin tamonriyle Mitli Dğitinı Bııkınrna
Vorllmeslni v€ tahklk konüsyonlarındıı da hüküıneti temsil eden bir üyenin iıu_
lunmısını fayda.tlan hali gönniiyoruz.

llte şüphe yok ki Üniversitelor Kanununrrn yalnız bahismevzuu olıın hıı
maıldolorinl tadil veya ilga etıııek kAfi ileğittlir. Biz Ünivorşiteler Kantınırntrn
bnştan aşağı yenideıı tetkilıe tabl tııtulmastnı ve lılthassa Üniverslte ve Fıkiil.
te organlarında profe§örleıi itleta bit ll§,h nrertebesine çıkartan iırıtiyaz ve se-
löhiyetlerln tahdidtni ve bıına mırl<alril doçent ve asistanlara <la profesörlor gi-,
bi makııl ve nıuay},en blr nisbet dahilinde hak ve selflhiyetlerin tanınmasını ıı1.

gırn bırltıyottrz. Brı aratla telif eser vermiyen doçentlere, profesörlere ve Oı.tl.
profosörlere tızııriırııt verilnren-ıesini ve Ünişerşiteloı. ka,nununtın 62. madtlesinin
turistlk lıir zihniyetle iştisıııar e<lilıııenreşini ve hatüA, tlöviz kaçakçılığı ihtimal-
lerinin şiiınullii blr şekilde naznrı t]lt<kate alınnıasınr üniveısitelgrimizin seli -
metı ır&rılına hıyırlı görüyoruz.

Türk ırıilletinin nıtiınessili olıın 1,üksok nrakaıırınıztla, teşrii salilıiyeti' ı,e ic-
ı'e kııvveti tecelli ve temerktiz etliğine göro artık İstanbul Üniversite-.intle vo
bilhassa Edebiyat Fakültesiııtle vıılrııa gelen bütiiıı bu kanıınsıız ve lıeyfi hare_
ketlerin bir an evvel önlenıııesini ve ieııp etlen teılbiı.lorin atınıırasını lıassaten r.ı-
ea ve lstirham cdiyorıız.

Eıı ılerin saygılıırıırrızIıı
El Mart 1956

.A.H}ıE"[ B,4.IIF, TANİR
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SENATOYA DII"EKçE
GÖNDEEENı A.hmet Raıü Tanlr: Ak§eray, Taşkasap, Darüşşifa sokak No: 2/1MUIİATAP: İstsnbut Üniverşitesi Son6g6şu Fıeyazzft _ Şohir.
MX]VZUU: I{,omitnİıt ve koırıüııistlere tılet olaıı 1ırofesörlor hakkında ülekçodin

6485 sa5n|ı kanııntın tf,ttitine ınüteılair tasarrnın İçişIeri konrisyonuntla yapılan
ırıüzakeresi Şırasında lıazr rrıilletr-ekilleriııin profesörler arasınıIa komilnİsttero alet
olan zevatın bulunduğıınu itltlia etııresi iizerine Senatonrrz bfu telıliğ yeyınIamış l,e
lru tetıliğdo Ankaı'a Ünivetsitesi Senatosuntın nol(taınazarına lştirak etti§ni belirt_
ır.ıiştir.

Ankara Üniverşitesi §enatosırrıun telrliğintle aynen ştı stıtırlaı. yurrıraİİld:''"
"Bıı İthamları lleri sürcn zeı,at, şayet ellerinde hertrangi bir delil v&rga bıırıtı

derlıal selohiyetlİ morcilere ve Ürüşersite Rektörliığtine tevdi etmelidlrler.,,
§enatonuz, Ankara Üniversitesi §enatosunıın noktalnazarrna iştlIak etmiç ol -

duğuna göre aşağıda yazrtr delllleı,e nıüstonıt vesllıalarr tterhal tahklk etmel< ı.e
mesullet hakkında gerek İdırri gcı,elr l<anuni taklbat yapınali ıııecburiyotinderlir.

Ştıntliy€ kadar Sonatonırzı işlrrı lrrısıısta tarafımtlan yapıla1 ıırüteaddit şiliişot_
ler dalnıa örtbas etlilmiştir. Bıı itilıarla İ,esnıi telıliğinize inanabilnrerıı için eı,ı,elı.-
mİrde §enatonüzttn aşağıda 1,azıIı r'ikıılıır rrıııı,&cehesintle konıünist ve komiinistttı_
re alet olan Profesörleri üniveı'site sinesiııtlen tler]ral çıkarıp atırıası şaı.ttır.

vAI(IALAIi
LENiNiN ırE,IIIİYEcİsİ

1 --- İstanlıul Üniverşitesi .tJtltbiyat iiıktiltesiıııle isıııııil llilııuet i_Jı.tıylıın isııüır_
de bir 1ırofo§ör vaıdır. Bıı prı-ıfesiiı Leııiııe "ileylreli karşısında,, adlı bir mothiye
yazmıştır. Bu ırrothiye baştaııtıaşıı lıı.ıııriiırizırr tetkinIeriJ-le tloltıdtır. Btından başli.ı
bu profesör 4 ciltlik Türk t]debiyatr l'aı,ilıi adlr eseriııde Nııııırlı lr.eıııal, l'evfik t'lı(-
ret gibi şairleri ilk Tiirk koııılinistleri olarıık gösterı»iş ı,e lrıına ıııırkaIıil lülli şıri-
ıinıiz Llehmet Akifi yerin tlilrine geçitırıiştir. Rıı eser Eılobiş,ııt lrıkültesi 'fürkol6ji
ştıbesinin kütüphanesiııde olup talelıeliğiırıiz zıııırıınıııtla blzllere rııecbuı.i olarak ııkıı_
trılnrıış ve h&len de okutulıuaktadır. I}tr lıı|srıstiı seırııt<ınııza ıııiiteatlclit nıiitacaatlıır-
da bıılunulmırş ve fakat hiçbir netice alııraınanırştır.

İlml ktfayetsiztiğfuıtlen doltıyr Profesiirler ]llectisinıle telraütle §evkino. karar ve-
rilen ve durumu senatonuz taraİıntlan tctkilı etlilıırekte ıılııır bır 1ırofesör hakkını|ı
lıalen bir karar verilırıemiş olıııası calibitlikkııttir.

Bu vikıotar karşısrnda böyle lıir prııfesötii tTıriversite sineşintle lıarıııtlıran se-
rıatonıızun şa'şırah tebliğine lnanrrrıyorrlııı.

NAzıiu IIiKıIE,f KLİĞİ
' 2 _ ltrdebiyat Fakülteşin<le l<oırriınist şıriı, Nıızııır llilrnıetin afferlllıııesi lııısıı-
şunila krzrl blr kaınpanya açrlıırrştır. Bır vtsile ile Iıakülte tlahlllnde korkunç bir
lromiinizm propaganatesı başlanrıştır. Bıı t<ııırpanyanın bayroktarlığını İşmai! Ifik-
met Ettaylan, Mazhar Şevket İpşiroğlıı, llacit Gökberlr re Ahırıet llamtti Tanpına;:
yapınışlartlır.

Bir itim mdlredintle lııı pfofesöİtel,in lırı şekilde fanliyetleri, senatonıızun yayın-
laitığı telıltğ ile asla kıbtli telif deği!tliı,.. llinıle ıığr,aşac:ıkları yertle lrıpkızıl siya-
sotlore ıılet olen lıu profesörler hakkıntla senatonıız nıaalesef horhengi bir idari
talılrlkat yapınaınış ve bıın|aı,tlın lıazılarını telıcil eılereeslne teriii ettlr,ırıiştir. Bıı
itllıaıIa ıonotonuzrrn şa'ş&alı telıliğine inanı,ıııyorrrm...

çİÇEKPLASTA I(o]rıÜNİa[ NÜNnIYİşLERİ
' s _ Etlebiynt Faküttesin<lt, Nizıırr llikınotin affedilmesl hususıındo lupkıZıl

btr kanıpanya dçıltlığı .sıralaıtlı l.ilelide, Çiçekpalıs salonund& muarz&m nümılrlş-
lor olmuştur. Eu nümaylıi teı.tip crlen komiinist veya komtinlıtlore alet olon ldmso-
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ler arasıntla Edeblyırt lrakiiltesine ııIen§up olanlar ıla vardır. Bunlar a,ra,srnda Dd6-
biyat Falriiltesinde tılebe olrıp ta İstanbul Ağır Ceza Mahkomeşintle komüniştllkton
ıııahkfuıı olıın ve rııahkfııııil,etleri kesbikati},et eden taleboler, maalesef o z&ırıonın
yönetirn lııırrrlu tarafıntl:ın cezalaıı«lrrılmıııırşl&rdır. llu sabıkalı komünist tolebcler
hokkında o zaıılanıır yÖııetiırı i(ıırtrlu lıerhırngi bir idarı taklbat ya,pmamış vc bunla_
rın bit an evvel nıez.ıınlvetini sıığlaıırıştır.

Buna mukabil Etlelıi.yat i'ııküItesinıle NAzıııı Hikııret tataftarları llo ınücadelo
eden ınllliyetçi gençlere lıer 1,erıle her zaman fenalıklar yopılınrş ve bunlot daiıga
mağdur edtlııriştir.

Bıı eliın lrd,üseler karşısıntlı senatonıtzun şa'şaalı tebliğine lnannrıyorııırr...

}Iü§BCCEL Iio}tüNİ§TLEa,İ TAYİ!İ vE İNİIA

it _ E«lebiyat Fakiiltesinıle Nizrırı Hikmet Kliği, müseccel komiimistleri Fakül-
teye inha veya tayin etıırok için ellerinden gelen lıer türlü laaltyct vo nrelinotlerl
yapmaktan çolrinmoıııişlerdir. Ren lııı kllğin bu krpkızrl faellyetlerini delil ve ve§i-

katorla ispat etırılye hazrrını. Rıı kıpkızıl faallyetler §Qnatonuzıın tobtiği ile kabiÜ
teltf iteğilıiir. Itu itibırlıı senatonıızırrı şa,şaalı teıılığine inanmıyorunı...

NAZIM HİKMET I{Aİ}dLERİ TAIIAFINDAN YOI{ EDİLEN DOSYA

6 - Edoblyat Fakültesinde sarhoş bir profesör, sarhoş bir talobosiyle gayrİolr-
ldlri horeketlorde bulrınuruştur. Bu pı,oiesör hakkında vakt şik§,yotlmfu bizo tlüguııan

olan Nezım Hiknrot Kliğl tarafııırlan örtbaş oülmtş vo bırıro mukebll her türlii toz-

vir, ıftira ve §ahtrgkerlarla bazı nuısutn talebeler haksız olarak cozalandırrlmıŞtır.
Bıı tolebelerin ceznlandırrlma§ını sebeb oları hi,disenin bir koınünişt komplosu olilıı-

ğuna tlalr yapılıın resnrl rııüracaatlaı,, komiinlştlerin faaliyetlerine ılair ibraz edileıı

voslkalor vc işbıı hıısusta tanzlın etlilen reşıııi tahkikat dosyası _yine N6zıın Hikmet

hğ,mtleri tarofınılan yok eılilmiş hulırnırıaktıılır. Komtilıistlore ait resnıl tahkikat
dosyaıı lıaybeiüliltğtndon ve btınların yerine bir takım ıohte zabıtlor tanztm eiüliİl-

ğlniton balılsle senotonııza yıpılıın ırıiiracaatlaı, maalgsef tıaşton ş&vm& bir karırlı
örtbas edllnıiştir.

Ru fırtrlalır karşısıntlı senatonıızıın ş&'şaalı telıttğine inonrrrıyorııııı".,

NETİcE
Eıteblyat llakültesinile korrıiinist ve lromünistlore alet olan öğretim üyelerl hak-

kıntla olimde bir stirü delil ve vesailr r,ıırtlır. sena,tonuzun İşbu hıı§ıı8te tıhkikat ıo-
ıırıya cesareti varsa beıı tle lıu i<ltlialarıırıı isbat etıııiye hazırını Bu dilekÇoml tet-

kikodecek otantar belki beni cez& almrş kinılarbirtalebe t€ıökki

edebilltler. Betkl bu şilıiyetlerinıin gıyzükintlen ıuütevellitl olduğunu lleri gürerok

beni her zRnıan olıltığtı gibi haksız çıkarmıyı çalışalıilirler... Bıı tarzda, düşiimenlere

karşı şunıı söylenrel< isteriın l(i; ben o lıaksız ve adaletşiz cezayı almaclan önco de

bu Niııın Hikmet Kliği ilo senelertlenlıori ıırücadele etmişlnıdlr. Esasen cezalandı-

ıılmımın hakıkt sebebi tle NAzıırı İükmet liliği ile müce,deıe etnlenı r'e onıerrıL r'ı-
küIto dahıIıntleki gayrıablakl ve gayrtkanunı hıreketlorlnl nel,tlana çıkarınamdır,

§enıtonuzıın yukarde madde ınıdde §lraıadığım hittiseler hakkında gereken

tahktkotı y&pmasını saygılarımla ttilerlm,
Alımet Baui TANIS
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NAZIM HİKIUET HAMİLERİ TARAFİNDAN YOK
EDİIEİ{ RE§Mİ DO§YA,:=:

D(lobtYat Fakültosi eski öğrencllerln«len Sauf Tanır'ın fakültetleki koırıü-
oİetleio aİt ŞilaöYetlerini ihtiı'a oden rosnrl talıkikat dosyasının 1,ok eılilınes1
üıcrtıq mosulior halıkıntta blr dAva açılmıştrr.
. Bu dflvaıın ovvolkı gün ceroyan oden duruşınasrnda, divacı Rauf Tanır, yok
edlleu dosYonın içerlsintleki vesika ve detillerin ne|ertlen ibaert otduğunıı ın&Iı-
ııomoyo açıklamıştır.

üniverştto vo eydınıer çevresindo geniş iıir alika uayndıran bu a,çıklama.
ıınila Roııİ Teıur, Frol. Macit Gökberlr ite Prof. Mezhar Şovket İpşİroğlu'nu İt.
nam otmekt6, «losyarun kaylıoluşunda da birtnci rleıecode ınes'ul olarak Dokan
lıittbt §abri Erkin ile Prof. Macit Gökberk'i gösterırrekterlir.

1}Illllyet'ten
Bundnn bir mütltlet evvel, Edoblyat Faktiltostnin eski talebeloriındon Rarıf

Tanır, fakültodeki bazı profesörlerln konrünist olduktarını iddiıı etnılş ve o za-
manlar çıkan bir gazetetle tlevanılr neşrlyat _vaptığından, Faktiltenİn prestlJlnİ
ıorstığı iddtasiyle Dokınhk tarafından mahkeırıeye ı,erltııılştl.

lllıhkoıneye, iddlalırını lspat için bazı vesikalar ibraz eılen Rauf Tanrr'ıh
tahkikat dosyası, muhafaza altında bııIundıığu Edebiyat Fakiiltesinden isteniliği
zamıın, mevcut olmadığı, kaybolduğu lılldlrtlmişti. Bunun üzerine ınesuller hak-
kında yent bir d6va açılınrştır. D6vanın t!ünkü colşosinde ddvacı Rauf Tanır,
kaybolma hiıllsesinde tamımiyle eski Dckan Profe§ör, Macit Gökber§ Prolesör
ltlazhar Şovkot İpşiroğltı ve sekreter Sabri Drkin'in sııçlrr olduğunrı ileri süre-
rok, tlosyaların içintle hangi evralrlnrın lıııluntluğunu bildlrmlştir. DAı,a lıaşlıa
bir güne tillk odilmiştir.

Edebiyat Faküıtoşi .ı"yırır", bu Fakütteni" 
".u, 

oJ.'j,l:İJ:".'r§'lT;Tl"^"
tarafından açılan tli,vaya ınuvazi otarak al,nı şahsın aı,ukıtı İstanbııl C. Saı,cı,
lığı vasıtas§lo ltiaırii Velıiletlne de bir nıiiraeaatta bulunnıuştıır.

I)fi,vaoı bu dtlokçntlo "Rosmi tahldkat evrakını vo lronıünietlore ait sııç de-
litlerlnt yok oderok bunların yerine salrte zabıtlar tanzim,, lle suçlandırdığ eski
Dekan Prof. Macit Ğökberk ve l)ekan tritlbi §abrt Erkln hakkında, Vokiletin
muİakebe§i altında bir tahkikat açılıııasınr, ayrıca uğradığı zararlar karşılığı
i{DO lira maılati tazminata nıahküm eilllınelerinl istemektedir.
- Dilelıç.oite, ayrıca, Etlebiyat Fakültesinde solcrı bir kllğ|n mevcutltYeti lle
oıınlırrn gayri kanuni ve gayri ahliıki faaliyetlerinden tle bahşOdilnıekte, bU id-

Üiaya muktedlr bulunduklarr ilfıvo olırnmakta,dır.
ltillliyet'ten

=l
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z,flKl VELİDİ TOGAN DİYOR Kİ . . .

"Moıuleketlııılzde solculııkla tanılan çevreloriıı nıüsteşrlklor kongreılnl ınenil
nızarlarla karşıladıktarr ılalıır ilk giinlertle bıınrı flnı:scoııun ve Aıııerlkatıların pro-
paganİla, plA.ıılarına dtrlrİl lılr teşebbiis tliye vasıflantlrı,ııralarrndan anlaşılınıştrr. l)a-
ha 2l llazlran tarlhln«le lıazı gazetelerde "Meçhul bir lrynaktan,, bıı kongrenln ça-
ğırrlnıası aleyhlnıle bir },azr dağıtılıırıştı. Kongre yaklaştıkçe Tass Ajansı nruh&blri
lUh.Ai{OV, tertlp ve icra kqnrttostni btr kaç tlefo ziyaret eaterok "§lze Unesco na-
sıl yarıtınr ediyor, Aıııerika ve İngiltereden çok nırı delego gellş,or,, gilıi sualleri
tohrarlıdı tlurt'lu. İsinılerl SOLCULUK ılA,vası yüziinden siyosete karışıııış olıın tt<i

vot&nderın kongreye iştirak ettlrllmemlş olnıasınr ıla gazoteler ve ıIelcgeler ara§ıtı-
ilı btr hAdlse vesUesi yoprrıfıJia çalıştıl:rr. Ilattiı kongrcnin agılış otrıruırıııntla lrıı

;üıden gözlü soru takriıi vererek lıir rskanrlol çrlıarıırak isteüler. Gazeteci sıiatiy-
le kongreye ve sel(§loır ııresaişine lııtılanlırı da lrongre sevk vo idnresinl lıötüle-
ınok ye karıştırnrak, tlelegeler ıırasında kötil pfopagandlırlarda bulunnral< lırrsrısırnrı
lhnıal otıııediler. Iiıına ,rağırıen kongre nrtrvaffak olunca Sovyet mııhipleti vo aJan.
ların acılarıııı ırıatbrıat safha|arına ıla alrsettirdller. liııs, İnglllz, Fı,ansız vc Alııraıı
tlillerlnde döı,t ıırecrrrua şeklinde çıkan ve Rus haıiciytısinin başlıcn propagantla oı,-

Erı,nı olan NOI'EYE \,T,EIIİA tleıgisiıriıı 4? nci s&yısrn(la (Moslr6va, Noveıııbe;
l961)'astanlıııl Şarlriyatçılar kongreşi,, ünvanlı Jıazt§!ırın esaşlı noktalırını aşa-

ğıyır voriyoıuz..... (Xx[ lliisteşrihlcr kongresi, ııresaisi re ,akisleri. Sah. 44)
{Sovyet deı,giıiniır brı 1'azılırr,ındalri yalanları (320 telıIiğılen ı1 <Ien bıştrasınıır

lıA.ıııilen İsliırılyet vo Tiirkliiğe nit o|ırrası, atıııeydanr kazıları tlıılayıslyle gfıl,ıı
§okstyoı! miizaliereleriııde 'fiirklcrin takbilı ediIıniş <ıılııııısı, IInesco rrıiiıııessillerlne
atfotunan sözler, kongrenin ilgisizlilü yiiziiııalen yayaşçn dağılınası, lIüsteşrlkter
Btrllğtnin ıııüzakereslz l<ongretlen geçlrilnıesi v.s...) açıklımayı hacet yııktur.
YALNıZ YDNİ İSTANBUL GAZETIİŞİNİN 23.II.1951 TAa,lHLİ NÜSİıA§INDA
İNTİşAR ED-EN AYşD NfTn i,]tz.Alt YAzrNrN HATIIiLANMAIIA§I İMI{AN_
SIZDIR.

A§IL İ§nIİ AzliA lrlİı{.\l, ()I .I)t,aitT, SoL(]tlLtrI( \,ÜZÜNDEN BİR VESİLE
iLE ANIiARA İJNİ\I4Ii.SİlıııSiND[,]t{ ATILı)IGI 1:rİ Ilİzİ ,füRK KüLTüRı]N!]
ADETA tH.A.NETI.E İ,rIt,r-ı[ li,f,ı,i(ii ti.1I.DIı KHNDisİNİN ASLEN Tt]n.K oL-
ıIADIĞI §öYLENEN ]ltAI(A{,Iı sAHİirİNlN BII SÖzLEIiİ t,D SoLCL]LIIKLA
TANINI!üş TtlIıK FoLKLonCI'sI-1{A vD DİĞr]R Rill §oLCfIyA Soz vı]RİL-
ıİaDİ DfyE vE DİĞER VESİLEr,EIiLD I(ONGRüNİN SEVI(İ ıIıAB,E§ıNİ Kö.
TüL$MEK YoLUNDA DiĞER, YAZILARI, KONGRDYİ ZİY]ıRET'ETMİŞ oLDU
ĞUNU sovYET DERGİSiNDEN ÖGRENDİĞbIIZ GiZL| BoLşE\,İK MUHA _

BİRİ İLE TÜ,RKİYEDE §OLCII OLAIIAK TANILAN BİRİNİN DÜŞÜNÜŞ Vİr
röTÜİ.İ]ME TAJI,ZLARıNIN NL I(.{.l)AIt ı,tu\ı,A,zİ rlÜnÜDÜĞÜNÜ GÖ§TER_
MDKTDDİR..." (xxlt }lüsteşrikter l;ongresi, mesaisi l.e akisleri. Sah. 47,48).

AZR:I EIiHAT E\i\,ELA EDIıBİYA;' 'paruırrsışn ıI-A,IıüT KLİK
,İAn,AFINDAN RİTTERİN 1]EIiCÜMANI OLARA,K ALINMIŞ vE BİLAHA-
RE ZAFER, TAŞLıKLIOĞLUN.\ Y_{PILAN BİE, strlitr HAI(SZLIKLARLA _

oNUN YERİ}ğE TAYİN EDİLıIEK İSTDNMİşTİR..FAKAT zEKİ VELİDİ
ToGANIN BU MÜDAİİALE§İLE DrAilUT IiLİK BU }IENİ,UR, TEşEBBÜ -

§ÜNDEN ŞARrINAZAR ETIı[İşTİ&.
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Prof.l.Hikmet Ertaylan'ın
Lenin'e yazdığı methiye
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İşte bu pı,ofesör halA, E«lebiyat Fakiittesintletlir.."
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PRorTsÖR şEKİP TUNç DİY0,RKİ . . .

'- Klik meselesi yeni bir hArlise tleğililir. Eski Dariilfünon bu ytizden yıkıl-
mı§tır. O zamanrn-]Vta.arif Nazırı, [.ldebiyat .b'akülıesine tesmen "ıienoınızi tliızcltı_
niz,, ihtarında bulıındu. Bir gün hüxüınet, naçar kalara:ü, I)arll[ünunurı l<a'prlarrır.
xıpaü. Yeni Üniversite bu §uretle doğılu. i'aırat ne ya.zrx ki insanlar değışııremış,
aynı hastaüğın ni.iksettiği maatteessüf görülmüş r,e bugiiıı nihayet or&ıya çıkınış-
tıı Yeni Fakütede hizibleşmenin ilk tohumu, Almanyadan tahsilden gelenler ara-
ğında vo oıılar tarafından atılmıştır. Bıı in§anlar, Alınan kültürünün üstiim olduğıı
daiyelorini takviyo etmek için, Türkçe bilmiyon Alınan profesörleri _ bir ikisi müs
teşna, - istetlikleri istikamette yürütnıeğe ınuvaffalü oldular. Fakülte rnecli§lerinde
ıoy sohibi olan bu proiesörler, rnecliste mtiüıim bir grup teşkil etmİş vo kara,r veril-
moği lcab eden herhangi bir mesetede, hizib i,dota bir parti halindo yokvlicud ola-
rı\ reylerin muvazenesinde miihim bir A.mil olmuştur. Durum bu hale gelince, fe-
külte dekanlığının «la onlara inhisar etmesi, bu bakımdan tabii bir neticg olarak
görülmüştür. Hiziblerin birinin başınila, sevdiği_ın ve krymetini takilir ettiğm, ta-
tebom Mazhar Şevket İpşir vardır. Kendisine tutulan yolun yanlış glduğunu daha
Fındıklıda tedrlsat yapıIüğı zaman defaatle söyleıniştim. Diğerinin başrntlaki de
gene taiebem olan Prof. Macid Gökberktir vo bır sevdiğim taletıemi tle, aynı şekil-
ile lkaz etmiştlm.

Elzipleşmek bir ilim ıııüessesesi içtn doğru ol&ınaz. Fal<üteler ilrtilil yerl ılo-

ğil, lllm yorldlı.r,



TÜRK - AIJilIAN KÜLTÜR iMÜNASEBETLERİ
HAKKINDA Dr. ADENAUER'E ME,KTUP

Y&zan:
Doçı. I)r. CAHİT 'fANYoL

Birkaç yıI önce memleketiıııize dar,et edilen Heiırızoth acllı bir felsef6 pro_
fesörünün fakülteınizde yapı)lış olduğu ıı-ıanevi tatıribatı zikretıııekle iktifa ede_
ceğim. Bu zat Alman kültüıünün dışıncla yetişeıı bazı genç iiim nıensuplaı,ının
istikbalile oynamrş, kendisine tevdi edilen habilitation tezleriDi üstiinkörü ter-
eüme ettirerek, önceden telkin edileıı fikırıere göre rapor tanzim etmiştir. Bı,ı
zatın vukuf ve seld.hiyeti olnıayan saha]arda vermiş olduğu fetvgnın kötüti.iü<Ie-
ri lıal6, devam etınektedir. vzağa gitmeğe lüzum yok. Daha bir kaç ay önce,
halen Edebiyat i''akültesiııde çalışan Profesör Ritter, bir lV[acar komünisti ile
evlendiği için Ankara Üniversitesinden çıkarıları bir bayan doçentl kadroya aI-
mak için zümrenin tabii namzedi olan ve lrayatını, istikbalini bu işe vakfeden
bir diğer doçenti ekarte etmeye çalışmış; oıı iki yıl önce memleketimizi terke-
d€n bir Alman profesöründen nanızedler lıakkında rapor istemek gibi garabet-
lere düşımüş ve ilgili zümredeki öğretim elemanlarının fikirlerini dahi almaya
lüzum görmemişt,ir.

[.]xcollence, bir lraftatlaıı beri ırreıııleketiırrizde ıırisafir bulıınuyorsunıız.
Türk halkınrn ve Türk basurınrn ytiksek şalısııırzda .Alınan nrilletine karşı duy-
ınuş oldıığrı cırndon ald,lıa ve sevgiyi yakinen görırrüşsünüzdiir. ülilletlerin bir-
blrleriylo anlaşnralarındn ııırırıırıi lıtlk efkdrınrn nrlisbet ıırenfi btiyük bi* rol oy-
nadığı şüphesiz«lir. Birçok ıııilletlerln §iya§et adarırlarr ve intellektüelleri halkla-
rı birbiriııo yaklaştrrınalı için çeşitli ve },orucıı blr ıne§ai sarfetıırelr nrecburiye-
tindediı. 'iürk halkının Alırıan ıııilletlne karşı drryınrış oldııSı anonevi güven
ı,e takdir hisleri her iki nıilletin birbirine kardeşçe yaklaşıırasını yorıılnradaıı
nıümkün kılacalı ıniisalt r,,e talıii bir zerııin lıazrrlaınış bır|ıınııyor. Bıı, her ilıi
millet içtn de büyük şanstır. Bu şanstanfıydalanarak ananevi Türk _ Alrıran
dostluğunıı şadece seınpati ve politlk ırrünaselretlerin kaılrosıında brrakmakla ye
tinmiyerek onu daha esaslı terrrellere tlayanrlırmak ırıiiıırkiin olacaktır. Brı ılıı
ııncak kültiir ınünasebetlerinin çok sağlanr ve şarsılnıaz teırrellere dyanırrsiy|e
gerçekleşir. Gazetelertle çıkaıı havatll§|erden öğrenlyoruz kİ, kıyırretll şahsiyetİ-
niz Tiirk - Alıırın dostltığuırıı satlece §l}asl vg ikttsa.dt şahala,rda, rleğil, e,lnr za_
rıranda kültürel sahatlıı ılır gerçekltrştirrırek iinidlni bizlere telkin etnrektetliı,. İş- - -
to yük§ek şhsiyetinize hitabıırrın asrl sobebi bııdur. Mllietler birblrlerini tanıına
ılıkça, sevmedikçe ve tarıranrlaııradıkça devanılı bir sulhun tenıinino iınkdn yok-
tur. Ebedi srılh, siyasl nizaırrnanıelerle ıleffl, kültiir kal,ııaşınalaıiylo krırulur.
Politika, milletlori birtıirlerine arıcak ırrenfaatlerle bağlar. Fakot Beethovenln,
senfonlleri, Gogthe'nln ırrııhteşeııı dehası ve Hant'rn ahlik kanunları insanların
mahrenı varlığında yepyeni ve ıııüşterelr tıir Alern yaratır. Iirına lnanılığıırr için
dlr kl, gazete|erde, "TürI< - Alnıaıı kültiir nriimasebetlerlnin yakıntla btr ktiltür
anlaşması ak«ll srrretiyle gelişııresl hrrsusunda ırıuta,brk kalınrrrıştrr." havatllslnl
okrrduğuın zama,ıı heııı sevindlnı, henı derin derin düşüntlüırı. Sevlndim çünkii
ııreırıteketinrin Alınan lrüItiirünrlen faydalaıacağı hirçok hırsuslar vardır, Genç
Türk noııillerlnt Alırıan felsefesinirr ve Alırran ilıntnin feyizli riizgirrna nı6rıız
bırakmak ve onrın engin tornantizıııini rrıenrleketinıizile gerçekleştlrrrtek blzim
en büyiik ideallerin-ılzıleıı iıirldh. Derin rlerin ıiüşt'ındiinı çünkü, genç Türk Cuıır
hurlyeti kuruldıığu günrlenbori .yüzünii Alııraııyaye v€ onun zenglrı kttltüriiııe çe-
r,irdtği haldo, netlce ınaolesef ırıiisbet ve vorimli olmaktan çok uzak bulunuyor.
3u verlpetıliğln sebepleıinl v0aü olorak btlmek müstokbel tliltür mlin&iebot-
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lorlmizi aynı hatatarı düşürmelıton koruyacaktır. İ§te bu iirnitle, Türk kii,ltürü
içln çok h&y&tl ohemmlyeti haiz olan bazımüşah'edelerlmi arzotmeyi faydalı bu.
luyoruııı Türk Üniversiteleri, gerek kuruluş ve gerekse işleyiş anlarındo en çorü
Almın Profeşörlorinden faydalbnmıştrr. i'akat ınaalesef bu Profeşörleredn mü_
him bir lugmı momleketimize faydalı olmaktan çok daha fa,zla, zara,rlı olınuş-
lırdır. Bunlann horokotlori baza,n aşkerl mhkoıneloı,imizi vo bazan Türkiyo Bü-
yiik Millot Meclisini meşgul edecek kadar ehemmiyot kazanmıştır. Devlotimiz
bütlin ıAlıran profesörlerini genç Türk nesillorine Avrupa kültüriimiin esaşlırını
Öğretslnlor tliye dövet etmiştir. Öyle lkon gelen profesörlor, Tiirk millotine kırşı
vermiş oldukları zımnı taahlıüdü unrrta,rak, bir takrm şahr§lerü ve kliklorln
emıiııo girmişler ve ilmi selflhiyetlorinl kötüye lıullanmışlarfuı. Bu hal lıilhaşşı
Türk Üniverşitelori rnuhtariyet ka.zanınca daha b6riz şokilde görüür olınuştıır.
Tliık Ünivorsiteler kanunu, yabaıİcı profesörlere, Tüfk profesörleline vermiş ol-
duğu o5nıı ilmi ve lilari self,hiyeti bahşetler,, b,na katşılık onlaıı sadece ücdan
ve a,hlİki mosullyet duygulaıiyle başbaşa bırakır.Halbuki iilari meseloler da,ha
fozla hukuki mevzu&ta ilahildir. Öyle iken ecnebi profesörlerin hudutşuz selöiıi-
Jıeti htç bir hukuki mosuliyotle tahdit odilmiş değiltür. Bu, Türk millotinin Batı
diinyası aydınlarının ahlilıına karşı beslemiş oliluğu itimadın en büyiitr tleliü_
altr. tr'akat maalgşef kanunlarımızla taşrilı edilen bu itimat, bazı bilim «lalların-
ilo menii netlcelor yermi§tiı. Yıllarca momleketimizdo çalışan birçok Alınan pro-
feşörlerl kendilorinden imulan faydaları veremeılikleıi gibi zararlı dı olmuşlar-
drı Boşkanı bulundukları zümrolerdo bir çok kı5rmotli Türk gençlerini, sırf Al-
nıaııca, bilmiyor diyo, ba}talamışlar ve onlaxı meyüs etmişler<lir. Böyleco ba,_

zı fakiiütolorimizdo Alman profesörlerinin idari ve todriş selA.hiyeti bir takım
şab§l&fın kin ve ihtirası uğruna seferber eüImiştir. Bunun vicılanlarda, uyandı-
racoğı feveranı tasawur buyurabilirsiııiz. ıİu ııu§u§ta, uzun uzun misaller vere-
oek değilim. §adeco bir kaç yıl önce nıemleketimize davet edilen Hoiırrzoth adlı
blr folşefe profesöriiıiin fıkülteınizde yapmış olduğu manevi tahrlbatı zikret -,
mgkle iktifa eileceğm. Bu zat Alman kiintiirilniin dışında yetişen bazı genç
llini mensuplırının istikbalile oynaınış, kendisine tevdi edilen habilitation teı-
lerini ilştiinkörü terfue ettirerok, öncedon telkin otlilen fikirlero göre rafror
fg,nzlm etrıiştir. Bu zatın, vukuf vo selöhiyeti olmayan §ahalarda vermiş oldu-

ğu ietvanın kötüliülert halfl devaın €tmektedir. IJzağa gltmeğo liizum yolı Da-
hs brrka4 aJr önco, halen eitebiyat fakültesinde çalışan Profesör Ritter, bir Ma-
ooı komtlnistl tle elvendiğ tçin Ankara Üniversitesinden çıkarılan bir bayan
iloçentt kıdroya almak için ziimrenin tabii namzedi olan ve hayıtını, istİkbali,
nt bu tşe vek eden bir iıtğer doçenti okarto etıneye çalışmış; on iki yıl tince

memleketlmizi''-terkeden bİr Alman profesöriintlen naınzodler hakkında rapor
İstemek gtbi garqbetlore düşmüş ve ilgİli zümredekl öğretİm elomanlarının İi_

kirlerlni lia,hi otınaya lüzum görmomlştir.
f,ışaoası Üniversitelerlmizdo bazı Alman proiesörlerlne karşı tluyulan an-

ttpett tlo helkımrzın Armaıı milletino karşı iluyıluğu sempati arasında bir tezod
göze garpmakto ve bu şartler lçtnile onların vücudu ilim yuvatarıntta küI« te _

şekküllerlne §ebep olna-kta,dır. Tiirh - Alman kültür mltnasebetlorinin miistak-
bel gellgırnesiıi vedffti esaşlora bağlamak için bu noktalarrn ıııkufunuzı aızıır
blr ÜEiveıslt€ mensubu sıfotlylo kendiıııe vazlfe bildim. Vo sırt bu endlşe lle,
memleketimlze şeroi vermenizi fırsat saynrak dkkatinizin uyanrklığından fey-
{röıenınrilr l§tedim. Blr sürprlzo benzeyen bu yazım, Türk - Almon kiiltilr mü_
nısebetler|nl soğtaın temellere bağlamak hıısusuntla iaydalı blr ikaz vazlfesi
gürebürıe lıeniüınl Dolıtiyar s6yaı, en dorln hürmetlerimin kabullinü rica
odeİlm.



REKTÖRE
BİRİNCİ ıu,gxTtIP

MırIıtereırr efenıliııı,
EdoblYat Fakii|tesi profesörler ıııecllsini iıiare etlen kliklor (Iliıztıar şovket İp

Şir ve Mıcİd Giikberk bu kliklerin lraşındadıı), blr kaç senedenborl troııi bir tatılye
tatbik etnıektedlrler. Şöyle ki: Peşinen kararluştırdıkları bir ıueseie ıizerintte ıırııte_
rlzlere lddialarında ntı kadar holrlı olıırlarsa otsıınlar. |ıiç lıit ltirazda bulunmaır.ıak,
baŞ sallamalt, reylere nrüracaat edillnco ıle biltliklerlui trkııınak 1.olrınıı tuttıırınuş_
lardır. Fakültenin ıııenraatinl her şeyln üstiinde tııtıtıı sekiz on profesöriiıı eöyledtğt
sözlor ne l<adar akla, mantığa, iz'ana, ılrlt soliıne ıırııtabık 6lıırsı olsrrn dainra ekal-
liYette kalnlağa ınahkfuıı olııraktatlır. Brı sebcpten ıtolayı yetse düşen tııı profesötler
şu son aylerda belüude konrrşınaktaıısa susıııayı torcih etmlşlerıür.

Eilebiyat Fakülteslııi ııçurunıı götilren klikterln bıı inıli ı,e keyfi haıeketlerlno
anca,k §enetonun nıeeleki victlanı istinad edecek objcktif karaıları ıııüo§slr ohnlİlr.

Bu sözleriıııi Ünlversltenin ve Fakütenin hoyrına çahşan blr profeıörtln moıi-
mi temennileri olaralr lrabul buyurnı{ınızı rlca edorim.

Aflf Erzenln profesörltiğe t€rfiini derpiş erlen karor btıgünlertle Senatonuza
aızodlleoektir.

Fıkiiltenıizcle btıgün şıı kiirstilerin 1ırofosörltiğü yoktur:
l - f'ransız Edebiyatı küı,süsii: Btı kiiısiide hiç bir Türk profosörü yoktur.

Tatibler ıie üç kişktir: Cevdet Pertn 116 se.netik), Adlle Ayıla (l4 senelik), StlheylA
Bayraı, (5 senelik).

2 - Pedagoji l<iirsiisii: Merhrııır Sa<lredılin Çetilılen tıhilil eılen bu kürsii iiç
senedenberi liyakatle Refia Şeıııin tarııfınılan idarc eıtilırrekteıllr 1l* senelik).

9 - Grekçe - latlnco kürşiisii: Fırrık Berek idare etmektedtr (l2 sehelik).
4 _ İlkçağ tarihi kilrsiisii: Rıı kiirsiiıle Aftf I)rzen. Arif }tiifiıt lfansele bnğtı

olarak bazı dersler verir.
5 _ Flziki coğrafyıı kiirşlisü: I}ıı l<iirstiıle doçent §ırrı Erlne gilıi ç6k kıynıetli

ı,e İsınail Çalışlar gibi diğor lıir ıl<rçeırt şartlır.
Bıı lzahattan anlaşılacağı iizere F)ılelıiyat lıııkiiltesifre Cevdet Perin (18 sone_

lık), Adite Ayda (14 senelİk), llefia Şeıııİn (1.t senetİk), Faruk Perek (12 seneuk),
gibi çok kıyınetli ve kıtlerrrli, pr<rfesörsiiz kiirsiileri idarc eden doçentler duruıken,
Aflf Erzen kabilinden, esersiz, iistelil< en kıdenrşiz blr doçenti profesörlüğe torii ot-
tlrmek tehalüküntim hlkınetini kestirnıek güç ıleğiliür: Yı.nında ça,lıştığı Proiegör
Artf Miifitl Manselin dekanlık niifııztııııı ktıllanıırası ve Afif Erzenln kllkle şüı iıkı
dost olnra^srdır. Ünlversitelere verilen ınuhtarlyetİn bıı şekltılİı suiistlmall giimiin
birinde Üniversiteıııizln idare lıiirriyetini tahdide şovkedecek kararların alınmasına
sebebiyet verebilir.

Velhasıl Etlebiyat F:ıkültesinde işler çığınndın çıknııştır, proiesörler m€clisin-
dekl klik teşkll0,tının indi, l<e}fi ı,e hlç blr obJelıtif kıstasa lstinod etmiyon hıkşrz
hükiimleri yüzilnden taralsız profesörler ve genç öğretiııı üyolerl ar&gınd& kaynaş-
rlıa §orı hadüni bulnııışttır.

I)aha vahinr hitüşelerin zııhurıına nıeyrlan veriimeınesi içln ştmdtılen tedbif al-
rııak vo verilecgk iıtlküııılerde ıılaleti temln etınek rlyas€t buyıırıluğıınuz §enatoya
düşen blr vaziiedlr.

Fakültemlzin ve bilhassı Üniversltoıııizin selimetl n&ırıına Edebtyıt 3'alıültest-
nin bıı haksız kararlıırını Sonatonrırun ıllkkotle naıerı tetkİkteı gegtrmalıl lştlr-
ha.ıı oderlm.

Brı veslle ile derln hürnıetlerlnrln katruliinü rtoo gderlın.

Blr proiegör
üıımlıuılyet'tcn



İKİNCİ ,MEKTUP

REKTöRE
Muhterenı efendim,

Z:atıh|Lıılze takriben üç ay eı,ı,el bir ıııektup göndernıiş şe Fakiiltoıııizdoki klik-
|ort talellitlYte lzah otırıtştinı. nıı ilk ıııektubırınun birer sıırotini yalnız Fakülte
de]oırlarına göntlernılŞ, ikinei mcktıılrııınrla olıIıığıı iki gnzeteye alrsettiı.ııreırriştiııı.

EVVeIİI Şunrı ıırzetle.yiın ki, l2 ()cıık tarlhli Cıınıhtıriyet gazetesinıle lntlşar eden:
"Üni','erslteılo kltkter vıır ıııı,5,o!< nırı, tırını Fııkiilte Dekanları tlahn iyi |ıitir, lrıı
ina kıtlor boninı bıı tırısustıı bir lrilgiın yııktur,. şeklinıIekl bel-anatınız, lıtraz ha.y-
retiınl mııoib olıııııştur. Bııntlan iiç ıı}, pvve| yazılığıırı mektubırn ınrılıteviyatını ıınut-
tuğunuz, Yalıııt htç l<ıle alınattığınız zehaılıı ııyanmaktatlır. Halbııkl tıiz bır ilk ınel<-
tubdakı elddl İkıızıılrız iizerine - l<i lııı ltllkler ıııegelesl eüınlenin ıııa|Oıııutlur _
harekete geÇeceğtnizl ve açılış nutkuntlı eheınırıiyette ilzerinıle ılıırıIrığunırz Üniver-
sito muhtariYetinl sarsnıası ıııırhtenıel otan brı r,aziyetl tıhk|k bııyııracağınızı ünıid
edİYoııluk. Ufak hir talrkik, bü kllk ıııesotesinin ınevcutliyetinl size iapat odecokti.
Zaton bitoraf profesörler, tıırnlr her tıırafta mevzıııı bahsettllıIerİ gibl, kltk mensuh-
|arı da beyanatlarınılıı - Münıtaz 'fırrhan gtbi - tefslr şekıl pelr tabtİ olarak kı-
Çamaklı da,hl olsa, vaziyetin doğrıılırğıınıı tesliııı etmişlerıllr. Şayet ltk mektubunı
üzerine tahklkata glrişmiş }ıulıınsuytlınız nc iklncl ıııektırbu yızmak, ne tle bir sıı_
rotlni Cumhuriyet gazetestne göntlerırıek zarııretinl hlsseiterdlm

EdoblYat Fokültest ktik men§ubla.rı bıı mektııbıı korşr acabo noden bıı koııari
asablYct gösterlYorlar? Bıı asıbiyet, mektııbun lmznsız olıış ke5ıflyettnden ml, yok_
mİ? Vo gene bır yüzden goyenin İllın 1.apnıak yerİne pıılltlka oyunlarına irca odll-
sa muhtevlYatının haktkatln ti kentllsl otınısınrlan ıııı llert getmekteiür? Takdlrl.
zatıiilnize bırakıyorııırr.

E<leblYot Kakiittest k|lklerlnin yaptığı sayıtmakla tıitmoz. i{aıigısint ole alsa.nr,bllmeuı ki.. Irık edllı de kllk mensn}ııı o|ınaitıktan tçln bril ettlrllmtvcntert mll9Yoksa eserl ve tlYalratl otmadığı halrle sırf kllk mensııhıı ottlukları lçln ne yapıp
edlP Profesörlüğe terfi ettirllenlerl ırıl? Ve bıı yllzıten nrevdana geten garahetleri
dtğtnl ml ele alsanı... Bııntann her hlrlnl nıiişahhas ıırlsatlerle lspat etnıek ııriimkün,
iltlr, blr taneglni talsllitlvle ırzerle.vlnı:

Fransız edetıİYatı ktlrsüsünde olıın bitenler: Rıı kürsüıle hi,len dört doçent ,ar_dır: Cevdet Perln (16 senellk), Adlle Avıla. (l4 §cnelık), Silheytf,, Rayrav (5 senollk),
No§tedn Dlravna (2 senellk), Bıınlar vet|snılyormıış gtbı kadroııınu tıekllyen (ey_
ıemslz) blt ıloÇent daha ıneveııdıİıır (Aılnnn Benk). İstit aten şıınır arzetle1,1m l(ı
TleilebiYat Fakütteslnde lıalen otııza. yakın klirsli movcuttur. Doçent kaıirosıı ıiı 50
kadar oldıığıtn& J,ı$16 kiir8iİtere vasatİ lkl ıfoçent dahl tlüşmemetrtedlr. Halen ktlr-
§itıerln tıozılarıntla lılç tloçent 1,oktıır. Razılırınttı ise blr, pek naitlr ola.rıt dR lkl
docont var<lır. Mesela kenill kültiiriimiizte a|ikatı eskl Ttltk tlltl kürsiİstl. yen! Tiİrk
odeblYatı kİirsii§ll. d ,ört coğralya kliriislisllnden iiçünite hlr tek doçent blle yokttır.
Keza felsefe tarlht kiircüsiİ. slstonratlk fetsefe kürsüsii, tecrtıbi psikoloflk l(lırgıı§ti
ile iloçentslztllr.

Eal İıöYle lken. İıir Türk iilnı,ersiteslntle Fran.qız edebiyatı kiirsüstlniin lrıı ıle-
rece bı1l do(nntlere lıoğnlmasınttakl hitrıııeti merak tıuyıırııısıınuz. Arzeılevlnr. Fll-
haldkı l0ı[8 senelerintİe Fransız etlebiyatı lıürsiisünite o znman tçin }ılle kıı]eııı!i
adıIetlllehllecek ikt kıynıetll tloçent (Ceydet Portn. Aüte Ayila) rırel.ctıall(pn ı94!}-
E0 se-nelerlnde bir iiÇllncü docentln (Siihe1,!fi, Bayıar,) kadrova alınmaşı. lıır tin |<A-
fl gelmİ1;orınıış gibl blr ditrdüncii tloçentin (Nestertn Dlrvanıı) xlahı F'ransız eıte!ıi_
Yatı ktlrsüsİİne alınnıası bita,raf hlr nazı,rla Etieiıivat Flakiittest kııtlroııınıı qiiz.ılen
geclren lılr tnsanı lıoyrete dü§itrnıez ml? Meselo aeıktır: Frınsız eı'leblyotı t<İiısii-
şündle bulıınan kıilemll tloçentlerln (cevdet perln. Adtte Aytlı) tktst tle blrer şeh-



slyot oldukları için kliko ııutaıvaat etnıok lüzumunu hissetmeleri şöylc dursun on-
larla mücadele etmişlerdir. Binaenırleylı klik ınensuplaırnrn ne yapıp edip brın|atı
kürşiiııiin başınıı getirmomeleri lözınrdı.

Bu gaye ile daha o zamandaıı sisteıııll blr şekllde hareket eden lilik ve rılen-
aubları Mazlrar Şevlr,et İpşiroğlrrnrırr del<anlığından istifade ederek asistanlar fidoli-

ğinden klike nıensub süheyli Ila},ravı iiçiincü bir tloçent olaralü Fransrz otlebiyatı
kürsüsüno getiımişlerür. Yalnız bir rırescle lıalıyordu, 1950 senelerinde doçentliğc
getirllen Siiheyld, Bayravın profesiir olırr:ısr için asgari kıtleıu olan beş seııelik tlo_

çentlik devresini tlçldurnıasr icab etliyor«lıı. Bıı rniiddeti dolıIutınak için kllk ıııen_
§ubları çoktandır profesör naınzetli olan iki ıIoçent: (Cevtlet Perln, Atlile Ayda)iıı
torfiino seal çekmiştlr. Halen lrlik ıııensuplaıı Fransız edebiyatı kürsüstln(te mırrııd-
larına errrriş bulunuyorlar. SüheylA Bayrııv esersiz de olsa müddetini doldurmuşttrı,
klik mensubları geçon senedentıeri lrıı bayanın profesörtük zeminini hazırlamakta_
dır. Şunu da arzedeyinr l<i getirtilen ecnebi 1rrofesörlerin hemen heınen kaıfesi klitt
mensublarının delöletlyle angaje edilırıiş r,e lılilrin telkinlyle istenilen klmse hakkın-
da rnüsbet, istenilen kimse halrkınıla dı nıenfi rapor verdlrilmlşti:. Bıı cümletlen
olarak aş,nı teknikle bu ecnebi profesiirlere Cevdet Perin aleyhine raporlar vtrtliril_
miştİr. Ru suretle Ceı,det Perin klil< taraf,ınilan slstemll bir şeklltte iyice ezlldikten
sonra stra Atlile Aytla'ya gelmiştir. Bu çalışl<an atoçent hanrmın Mallarmee hakkın-
da yıztlığı son eserinin Fransada lıiiyiik akisler ııyantlrrıırası klll< mensublarını goıı
ılorecede teliışıı düşürmüştür. Neyapıp edip tııı nuvaffakıyetlnt gölgellyecek lıir vı_
zlyet lhilas etmek l6.zım getiyorılu. Çaresini kol}yca buldııtar: Hazırlanan bir komp_
16 lle litiral'a uğratılilı ve mesele ııstahkla Senatoya aksettlrilorek cezalantlırılnrası
temln edlldi,

Mektubrrmrın Cumhuriyet gazetesiııtle neşrinden sonra kllk nensubları böyle
iki kıılemli ve krymetli doçent ilrrrıırken §iiheylfl Bayrar,ı namzed göstenmekten

şimıliltk çeklnmlş olmalılar kl tuglinlerale Cevtlet Perinin namzedliğl yenlden şayi
olınağa başladı. Artık kltk mensupları Atlile Aytla otmaktansa Cevdet Perlni yeni
bir manevraya kadar çaresiz tercllı eıler, göriinnıektetllrler.

Brı suretle kllk rneısııblarının sayısız plflnlr hareketlerlntlen yalnrz blrlni arzet-
miş bulrrnuyorııın. Fakülteilelıl yolsırzlırl<ların hepstne blrtlen sathi lıir şokllde temıL§
etmektense birer birer fakat şiıııtli yantrğım gitıl teferrıra,tlr olarık ele almayı ge-
rek slzl gerekse ef!<fl,rı unırımlveyl tenı,ir balıımıntlın ilaha faydalr bultlum.

Şıınrı ıla arzedleviıır kt Edehİyat Fa|<üItesl Profesötlor Mecllslnite kllkttrin tesl-
riyle verllen karatlırın lndi ve kefi nıahlyette ol ıığırna slzato ltınlnan uyandtrıp
tahklkata tevessül etıııenizi temln ettlnceve kedar mııhtelif meselelerl slze ve efke-
rr umıımiveve a,rzetmeyi viejlani bir vazlfe tılleeeğlm.

Bu vesile ilo hürnıetleıimln kabııIünli rlca ederlm etondlm.,,
Cıımhurlyet'ten

!



BİR PROFESÖRÜN MEKTUBU ÜZERİNE
YAZAN :

PDYAMİ SAFA

Eklebiyat Fakültesinin. artık clilteı,e destan o]an bu iıazin cluı,unıuna nihayet
verdirmek elbette, senato başkanı sıf:ıti1,le de sayın Rcktöre düşen bir vazifc<lir

Bu sütıında b|r zaınaılar, İstanbul flniıersiteşi i)ılelıil,at lı'akiiütesi için blr liuıı,ı

tonkidim çıktı. Bu fakültenin gsersiz bizı profesörler eliııtlo ne hAte geldiğlni izır-
lı çıalıştım, Aylar geçtt. Niha,yot dün, bizı gazetelerre, lstanbul 'Ünişeısitesi Pro-
fesörİgrinden btrİnin Rektiire gönılenliğl nıektup neşretliIdl. oratla, Jltlebiyat Fn_
ltülteeindekt iki kltğin Profcsör Meclisino nasıl hi.kirn oltluğu, i fa,kültenin lrayrrnıı
çalışan profesörlerin hangt terttlılerle ekalli.vette bırakılılıkları ve çeşltll kürsiilerılı.
14, 16, 16 sone ders vermiş, e!.er ve liyal(at sahlbi doçentler tlrıruı,l<en esersiz ve l(ıJ
ılemsiz na.mzetlerln profesörlüğe nasıI getirilnrek i§tendiği izah etliliyor vedenlyor lıi:

"VellıAsıl Edebiyat Fakültesinde işleı çığırından çılıınıştıı,. ProfesörIer Mecıi-
sindeki klik teşkilrtının i,ıdi, keyfi ve h,tçbiı, objektif kıstasa istinat etmiyen hak-
sız hükümleri yüziinden tarafsız profesörler ve genQ öğretiııı üyeleri aıasıncla k4;z-

naşme son haddini bulınuştur. Dalra vahim lıAdiselerin zuhuruna meydan verilıne-
megi için şimdiden tedbir almak ve verilecek htlkün,ıterde adaleti ten'ıin etnlek ı'i-

yaset buyurduğunuz §enatoya düsen biı, vazifedir."
Mektııbun sonıında mtrhu<l kliklere ıııon§up ve tara,fsrz profesörlerln iiç kırte-

goriye aynlmış listeleıi ıle vardır.
Bu mektup beni hiç hayrete diişiirııretli, çiinkii bıına hiçbir şey iiğrotırıetli. l)de*

blyat F'akiiltesi pr6fetörleri arasıntlaki dostlarınıdan ve iıyrrca btna gönderilen bd-

zı vosıka|erdan öğreniltkleıinı, nıektupta haber ı,erilen klik oyrrnlırınrn içYüziinii
bana,çoktan anla,nıa,k inıkf,ıırnr vennlştir.

Evet, bıı fakültede esersizler vo llyııkatsizter, telif eser, orljlnal çahşırııı. lrrdeıır

ve ehllyet s6lıibl insanların terfl basanıağınclan oyaklarını lıaYdırnrıık iÇin, lrllğiiı

eltnilekl oy pırsla.larını karpuz kabıığu glbi kullanmaktodırlar. İstınlrııl Ünlversltesi

Rektiirlüğti benden restııen tst€rse, ıııektrüptakl lıldlaları teyid nıthiYetintle tı6Yz.ı de-

ltllerl konillslno verıneğe hızırım.
Bugt{ne kada,r, Edobtya,t Fakültesi lrrevzıııın«la g&zetelerde ve nrccıııııalar«la (ı-

kan blr çok tenkitltere ve ltltllalara, karşı neilenşe elf,,kasız kalan §enatoyıt ltaroketo

gotİıınek, bütün o ne4rlyatı, itldİa ve lhlıaıları lncoloyen btr tohktk l<oııılsyonıı l<rr*

iİuıup Eilebtyat Fakütteslnİn artık dillere destan olan bu hazln tİurııırrırna, nihayet

verttlrmelı, etbette, §enato Başt<anı sıfattyle ate, saytn Rektöre <liişen blr vazifedir,
l0üyet'ten 

.:



RF.I(TÖRÜN İGĞIT SEPETİ
YAZAN :

PEYAMİ §ArA

Biri§i Rektöre imzasız bir ınektup yollasa ve üniversitenin mahzenine bir
bomba konduğunu ve saat iiçü 3:irni geçe binanrn tıavaya uçacağını haber ver-
se, yapılacak ilk iş mektubu yazanr mı, mahzendeki bombayı mı ararnaktrr?

İstanbul Ünİversitesi Rektörüne "Bir Profesör,, iııızasiylo ı göntlerilen nnoniııı
mektup, Edebiyat FııküItestnde heyecan u5,andırmağa rlevam eüyormuş.

Kim bu profesör? Bütiiıı diva bu iııriş. Dvet, kinı bu atçak, kim ibu Jurnalcı,
kiın bu ca§ırıg ?

Fakülte Prolesörlorlnin blr çoğı ihbaı ıııelıtubrınu va,zanın nlçaklığınria mütte-
flk. Fakat mektuPtakİ lddiaların kr§ııren veya tama,men hakikat olması ihtimatı.
iizerinde duran yokmuş İlle ae itle, klıırtllr bıı alçak!

Anoıüm mektup, her zarnan kötü niyetin vesikası değtlillr. Eğer btı prof€aör.
DttoblYat İ'akültesinin ıslahı için iyi niyetlerle imakaleler yazmtş, lıi,zr ar1raılaşlan_
nın cezi,Ya ÇarPılttığını vo üniı'ersiteıto fiklr ve hiirrlyetln ma§un olııratlığını görme-
soytll, hlç şüpheslz mektubuna lmza atacaktr.

Bir mektuPta,7m,za, olup olınanrası, ileri sürülen iddialaıın doğru olup olmadığnı
kestirİP atmak tÇin, tek haşına trir delil ileğertnt haiz tleğltltr. Blrisl ,Rolrtöro imzac
srz blr mektuP Yollasa, ve üniversltenin rnairzenine lrlr bomba, konituğunu vc Eaat
üÇü Yİrmi geÇe blnanın havaya ııçacağını haber ı,erse, yapılacak ilk lş ınektuiıu ya-
zaııı mı, mahzentlekl bombayı mı aıamaktır?

GeÇenlerale, Paris'te, Lmza,t;z tıir mektup, Notre - Danro Kllisestne bir bomba
konduğunu haber vermlsti. tlk iş bonıbayı arayıp brıIırıak oldıı. I)ernek kl lıırza.sız
moktuıılar bf,zan blr haktkatl. henı de korkunç blr haklkatı haher verebılırler. Dde_
biYat Fakültesİnin lllr entllşesl lıu ihbann tloğrıı olııp olmadığını araştırmak 6lma.
lıyiiı.

O tarafa hlç YanaşıInıamast tta. Fakültetle lşlerin pek yolunita gltmettiğni ve
ınektııp sahlblnl az çok haklı ottlrığnnrr tliişüntliirrnez ml ? ;

§aJnn Eektör tie tıir gazeteve "Mektııbu sopete attım,, demlş. başka blr 6aze-
teYe de, İrır mesele iizerlnile ciddivetle tiurduğırnu söylemiş. Tlınclsl tloğrıı? Birin-
ıİen bİri yanlış oldıığrına göre. Rektiiriln oırı tekzip etrnesl lf,z,ırı gelnıez hılvill?

Rektörtlen ilmltllmizi kesmek iein henüz tıaha cıalati blr §ebep yoktrırı Fakat blr
kaÇ gazetenin neşrlyatiyle halk efkA,rrna mat olmuş bir mesete5ıl köğıt sepotl lte ile,
susmakla ıIa halletmenin kolay olmatlığrnı sa.yın Rektörün pek İyı bttdlğİni iİmlt et_
mek isteriz. Yoksa Boktöriin kŞ.ğıt sepetindo klmtıtlir datıa ne'mühlm d6,valar var-
dır, dlyo düşünenler mözıır göriitmezl€r ml?

lttlllİy ıt'ten



ÜNİVERSİTELERİ,MİZDE KOMÜN IZVİ
YAZAN :

PEYAIId §AFA

BÜyük Mtllot Mecltslnrlo, profesöılerin Vokilet emrino alrnınalarr hakkurı ta_nıyın maddenın kalıIırıIınasını isteyentere karşı, madtleyi müdafa,a edonler, profe-ŞÖılerİmİz arasında komÜniştter lıutıınduğıınır söyleıııişler. }futlde nlııIıefaze odllııriş.Üç Ünivereitemizln Senatoları, ,y", uy"r, bu işnA,dı reddettiler ve i gençUğiıımllll blı. terblyo aldığını blze teınin etmek lstedllor.
Profesöılerlmiz arasında lrçmünist var mı ?
Bu suale ıııenfi covap veretıilıııek için iiç beş giin glbl kısa bir rnüddet kAfi clo.ğiliür. Tiirldyede konrünizm kanun tlışı blr akidedir. ona lnanan veya seıırpati dtr-yan bİr proİesör brı İnancını elbette gizler. İ'akıt ınaİrrıdlarrn pek iyi bilinen taktl_

ğİ itg Atatürk'ÇülüIr ve inkıtipçıIıt< maslıesi altıntla, gençltğin *n,rr,o on canlı mll_lİ goleneklertlen, tarlh Şurırıından, mulrıdtles duygusundan ve n6nevİ ıIeğeı.lere kar_şı saygıdan uzaklaştırıııak içln tolkinlerlne r|evam erler. Bu profesörlor araşıntlaZokerİya Sertel'Ie btrttkto propagantla broşürü yayınlamış ıılanlar hfll6 l<iirsüterini
muhafaza otnıektedlrler. N6,zım Hikırret'in affi dltekçesinl İıırzalatnıaİ< lçin Edebt_
Yet Fakültesl odalarııı kapı kapı rlolaşanlar kürsülerini hiti, mııhafaaa etınet<tedlr_ler, Ankara Ünlversitesinden koırıiinist olıluğıı için lroğulan lıir Doçentl istanbııl
ÜnlverslteŞi Eaıebtyat Fakiiltestne sokırıak için aıenİ gayret sarfettenler l<üısülerinl
muhafaza etıııektetllıler. parıs'te komtinist Güzin Dlnornun er,,lntlekl toplantılara,
Fransız Komlinlst Partlslnin kongrestne tştirik ettiktori lıİdia olunanlar kürsütorİnl
muhafaza etmektbdlrler.

Ünivorsltolorİmizdo bütün yeraltr faaliyetlerlni takip etton blrer teşkilat var nıı-
dır kl, §onatolar tevi,tür lralini nlınış biitün bu rivayetlerln <Ioğru ırlulı olmadığıııı
bllŞlnler. B'öYle btr teŞkilAt olma«lığına göıe, ilerl stlrülen ldtilalırrı tahktk etnreılen
"Blzde komiiııİsıt Yoktrır,, hiiknıünii vereıı §enatolarrn karıırı lıang.i esaslr incelenıe_
lore dayanıyor ?

ünlverslteterlnıiz ötedenberi bıı itltltadadırtar. Fakat iıldlaiarına rağın€n ırıah_
kemelerdo komiiıüstlİk Propagandası 1,ılıtrkları sğblt otan profesörler lhraç etlil-
mlŞlertttr. Ü9 sene oıwel tevkif, nıııhakeıne ve hapserlllen t6? komiiıüst ar&§ınıl.ı
bir çok Üniverstte ınenşubıı da, vartirr.

TllrklYe'de gizli koınünist faa,llyetlorini takip e«len İeşktlitların lıütün şüpheli_
lerl ve sicİlllleri tesblt eden dosyaları rrreırcuttur. Üniversiteleı,iırrlzin Senatgları
hangİ toplantılarıntla bu ilosyaları itikkatle - hatıtA dlkkatslz! - gözdeıı geçlrmiş_
lerilir?

Talımln ve rlvayet iizerine hlç kinrse sııçIandırılamaz. Fakat tahkikslz ye tot_
klkslz htçbtr ltl<tla ita toptan red«ledllenıez.

Eğor Ünİvorsitolorirnizde komüıüst hocalar varsa, ve eğer §enatolar bunlarırı
"Blz komtinlet'fu, bilzi yakalıyınız, koğ;ıınıız!,, diye avaz avaz bağırıııatarını bgkli_
Yorlırsa, milü uyanıklık dereceleri vo zekğ" seviyeleri hakkında iyi tıtr not olmazlar.

Rektiirlerin ve Senatoların vazilelerl, mllli varlığımrzı tehtlit eden bir mevzrrtla
"yolrtur,, hüIüıııtlnü vorlp yorganı başına çekmek değll, hor lhtlınale karşı uyanık
durarak bugüne kadar Türk gençliğini telkln ve teşlr altınıia bulunılurduğu mahke_
me kırorlarlylo söbtt olan düşınan propaga.rıda,sındçn korumaktır. Yoksa, hiçblr tah-
ldk vo tetldke dayanma.yan bu "yoktur,, hükmünün esaslı lrlr araşıtırma.dan s6nra
ilo§n çıhırastrır blz, en az, oturduklan yertle bu kolay ve rıhat hükmü ver€n, çüıı_
kü yorulmak lıtemeyen ,Sonato üyelert kıitar temenni edertz.

llElliyet'ten



BU NÜMAYİşİN [vtANA§I NE oLA ?
YAZAN :

PEYAMİ §AFA

Biiytlk Millet Moclitinin [i1 encüm€ninde, iki nıobuoumuz, bözı ünlverılte pro-
fçiirlerinin komünlzın harokotine 6lot olduklınnı söylenlş vo profoııörlorin vek&-
let enırtne alınmolonna lmkin veren konıın ııııddeslntn ka,lılırünaşına muhalofgt
otııriş

Bu l}t mobu§rımuza karşı, ttç iiniversltenin Senatolarr, uzun tebliğlerlg Adetı
müçteıek blr yıytım ateş açtı ve llIertiste gösterllen bo rnitlt uyııııklığı tel'ln eder-
oıoğıne, toptın bir proteeto hargketlne kalkrştı.

Bundan ewelki yaarmda tzah ettiğlnr gibi, Senatolırın 6.ni feveran hiıllndeki
bu tobüğIert htçbtr tahkik ve tetkik ınahsulii ileğilıttr. Bllikis, memleketl hayrote
iiüştiıen blr tel§ş ııroırzarası giisterıliği içln, iiniversltelerlmize sızdığı blr çok mah-
keme kara,rlariyle s§.btt otan komiinizın hareketleıl hı.Irkıntlakr şüphÖyi kuwetlen-
ilirmtştlr. Çünkü "Yara§ı olan at gocunıtr,, ve meşhur blr Fransız vecizesinde iiado
oiüıdrğr glbİ .'f,(endİnt mf,zur göstormeğe çalışan kenili kendlnt suçla,ııdrrmış olur.,,

Meoüs Enciiınenlnıle bu iilillayı il-,,l süren ııı..bu§lorınıızilan biü vaktiyle Eın-
ntyet Müıtürlüğü, ötekt do komisorlik yapınrş lnsanlar olduklırını göre, memleket-
te komllnlzmln nüfıız ve lasliyet saholannr gayet iyi bilen kimşeleriür. Teblİğ neş.

reden hcr üç linlverslteyo mon§up gençlerln bugün komiinlstllk sııçunda.ıı haplste
yattıkfunnı da §enatotann ımutmtış olıııala,rına, lmkAn yoktur. Alnı suçtan hapse
gİrtp çıkoıılor ve üniversltelerimiıilen koğulanlar aıı§ındı yalnıp öğrenotler değll,

pıofesöıler, iloçontler ve a"gl§tanlır tla, vardır,
Üntverıite §emotolorı Mtlli Emniyete vo Potls Birlnot Şubeye iüçbtr şoy §otJııe-

iIan bu tebüğlerl neşrehnlşler ve eğer ıralarınila komünlst hareketlne tlet olınlır
varıo, idete onlerı hlmaye ve müilafaa lçin müşterek bir harekete gtrtşmlşleıdir.

Bu §enıtolar ne lstiygrlat ? Eğer itnlvorsltelerale komllnlst proieeörler vo öğ-
roııoller bulunduğu lildlası veya şüphesl vatsa, lıu iililta veya şüpho örtboş edllstn
de hgrkes llnlversltelerlml,ztle htçhir dttşınan propogsniloğı ve teşlr| olmadığını tnen_
sm mı? Y&ııi bn Senatolar mllletln ve Mecllgln baelreüni mt bağlamak lstlyorlor?

Üniversltoler, Büyük Millet Meoltşlnile, bilzı proteoörler lçln yopılaıı tenklillere
karçı müşterek blr protesto nüınaylşlne kalkışmok hıkkmı r,e seüiılyetlnl aoreden
almışlarilır? Amerlka'da ve Avnrpa|da, iiütlln iinlverclte lilarelerlnln ltttiak htltnıle
Parl0mentoyı korşı böyle tılr siyasi niinıı;ılşe kalktıldarı görülmüş, lşltllnılş lıtr
şey mtiltr? Btr tek mlsat gösterebllirler ml?

Bu müşterek protesto nünıaylşi ünlveışltelerln hık ve yetki huıiutlarını a,şoıı
bİr bİr hırelreiltir. Bu hareketln meşıııiyeti kabııl eiltllrge, bundon sonra ,Biilük Mtl_
let Meolislnile ünlveısiteld tenkltl etınek lsteyen hethangl blr mllletvektli, büttin
tintvorgltclerln toptoıı taaırıızıına ıığramak tehltkest altınitı kılaoal. iiemektlr. Me_
lıuslırın blle tenkltl hıklorı böyle btr tehıtlde miruz olursa" tlnlverslte mevzrıunılı
mebus olmayanla,rın flklı ve söz hürrlyetlerl ne hile gellr?

§enatolarımız, içlerinıloki bir sürii egerglz profeeörden eseı lateyeoekleri yordq
Büyük l}tlllot Mocüelnılze ders vormeğe kalkmasınler, ewelii ollorlne teviü edllen
sonçUğ,o dere verecek bir soüyeye gelıneğo gıolışınlar. Çünlrtl bng:iln zovallr memlo_
keğ btr kaç değerlt profesörümiiz lstleno edlürse, medenl ölçüıle tlml va,ıifeılnl yo_
pan üniversltolerden melırumdnr.

Mllllyet'ten



,§ANA cIVAP
YAZAN :

PDYAIm §AFA

Bizde müterclm, müelliften fazla gurur duyan adanıdıı.. Yalnız bu liydkat-
slz gururla kalsa iyi. Re§ml caizesini de alır; para, unvan (Profesörlük, Ordi_
narytislük) tlstüste Awupa ve Amerika seyahatleri,..

Ilo5nr iİostum, alınmakta hakşızsın. Çiinkü eşor s§ıhlblşin Bir değll, bir ka4ı
Bunlaıden yolnız blri igin yıllarca kondini nasıl paraladığınr blliriın Ve bunlaıdan
bİzılırnı sözle ve yazı llo ıloğeırlendlııııokto on iazla aı,ole odenlerden biri de lıon
aloğİl ııüyim?

§eı v6 sonln glbl linlversltoterirnlzi ailını !ilyık bir iimi lstihsal seüş,eslne çı_
ltarmık icdn ömüıloriıü vermlş profo§iiflore şii2[n yok. Yazımda bu lstisnıyı kıy-
itetttm. Ötokilorin torolimrolerinl e§of §ayar mı§In? §hakespeare mittorcimi §hıkos-
peare, f,linstelıı mütorclml Elnştoln miıilr? Bizde müterclm, müelliiten iazlı gurur
duyan ada,mdır. Yalnız bu liyakatsiz gururla kalsa tyl. Resmi ciizesini de a,lır: Pa-
ro, unvon (Proieeörlük, Ordinaryiisliiü<), üstiiste ,Avrupa ve Amerlka seyahatlorl...

Ya telil ve tercilrne hiçtıir kitabı olmatlan Profesör ve Orelina,ryüs profesör
6la,nlço ne ıllyeookslrı? Üniversitelerinriz trunlarla doludur. yoryüzüniin hiçbir iini_
Vorslte§lnde eşİ göıülıneyen bu esers|z ilim adamı tlpl, anatık mükAfati alan ev-
litsız a,na glbl rlnlverslte karyerinln en yüksek kadeıııelerine koitar yüksetlr. Doçent_
ler araşmda t€lif oterleü ve kıdomlerl olituğu halde prolesörlüğo getlrilmeyon ve
ycrlert kıdomılz, egerslz doçentlre vorllen bedbahtlorın istmlerini ilön etmek hakkr-
na s6,hip ıleğiÜm. Falıat sen bunları benden ilaha iyt bilirsln. Ünlversltg df,va.gını
kendlmlze dert edinaüğtmlz sayısız'gecelorıle onları no kadar çok konıışmuşuzdur.

Komtinlzme g"İirou, ewelki gün, telefouda beni tııı noktada haklı bulduğunıı
söYledln. tr'akat ben §ena,tol.arımrzın çoğ,ır komünisttorderi nıiirekkep veya. onla,nn
şuurlu müdafaaoılan olduğunu kabul etmem. §onıtolar, Jıarı J,,arıya, sosyal di[vı-
lorı karşı llgİrİz profeıörlerle doluılur. Bunların koıntlnlzmo karşı mllll refteksleıl
lŞlemez bİr haliledlr. ,Btiylo olmasaydı, dövayı şOdece hııkııki plin«ta değll, on geniş
tokük ve telkin plinında anlamağa çalrşırtardı. Doüt istiyorlar. İçlerlnite kaç ta.
nesi, ben bu gütuntla "teknlk sovlye m6nevl seviyeyi takip edeı.,, üye btr ttllva tut-
turuf vG sorl helinale makalelerle bunıın izahına ça,lışırsanr, bu görüşün 5üzite 5ıtfu
bir Morkşlst görüş oliluğunu bllir? Doktor, mtihendis, fenel proiesörlertmlz Kapl_
te|'i okumuşlar mıdır? Komünlst propagandası tıktlklerinl blllrteı ml? Bilıne«llkle.
rr Pin Tlirk mahkeınelerl ünlvorsite neıısuplarını komünlstltk §uçıınalan mahk0rn
ettlğl zema,ır, bilgi ve lilrekln tım zrdilı blr ıuh hill içintle, hayret lçindo kalmış-
larilın Bu ruh hfrllnln bir ailı hayretse, ötekl lslmlerl ıle misümlyet vo ga,flottlr. Bıı
z&tl&rın i5ıi niyetleri kötti ntyetloro ka.rşı yeter blr stl0h değtliitr.

,Kllk meseleslnale de boreberlz. Diin Mrıstala Şekip Tunç'un Cuınhuriyot'to çı-
laan boyanohnı gkumuş olaca*sın. Büyük atla,nırn olğerl nasıl yanmtş, na,erl, nasıl...
Biitttn ollınlelert yıııık kokuslyle tlitiiyor.

İti,ve etıneğe ttizuın yok kl, bu haklkatleri söyleınenin şu veya bu partt görü-
şüyle htçbir aliJıa ve mllııasgbetd yoktur. Ben hlçblr paıtlye mensup ileğtltm" Her-
hangi btr portl orga,nının bonlm flklrleriml benimseııresi, araıırızda btr ıöz btrliği
olduğu şüpheslnl nasıl uyaııdrrabillr kl, bu ıütunun lktlilaro kırşı ağır tenlddlorlnin
mürekkebl h0ll kurumamıştır. ,§en bunları pbk lyl tılllrsln. Takat bu sütunun adıha
lf,yık tıralııılığııı tekraıa lüzum görüşüm, bizile her iiklr iiovranışını günlük po-
ütikoya nığlanet tttyıilıııdı ola,nlofe kıçıilıı.

ll0trtyef,ton,

t



DEKANİN MEKTUBU
YAZAN :

PEYA}İİ SAFA

§ayın Dekan da, Rektörden örnek alarak su§ınaya devam et§eydi, gaz,ete-
lerde ve mecmualarda neşredilen biı.çok delil ve veşİkalaırn hiçbirİne cevap ver-

ınantığının uyandıtdığı menfi te§irden
kurtulurdu.

Edebiyat F'a,kültgşi l)ekanınıl:ın bir ıııektup aidık. Tekzip değiı, ta ıh doğit,
lza}ı doğil Mektııba ekloneır ikl satırlık tczkeretlekl itlittaya göre, bıı bir ..açıklamı1,
dır.

Dekaıırn aÇıklamak iste«liği nolrtalardan birinııisi şııdııı.: ...Edebİyat }.akültesi-
nin kodroları vo öğretinı üYelerinin töyin r.e terfilerl,, Profesörter Kurulıınıın reyt;,1c
muomele görür. Yfuıİ kanuni usullere rıygrın<lur. Bunun aksinl iıldta eden var nıı?
EdobtYat tr'ekiilterİ Dokanı, kitalra uyılıırulan blr çok yolsuzluklar olınası ihttma1_
nl redtledebİlİr mi ? U6üle ııJ'gıın her harehct, vicrlana, kari5,er teamüllerine, kııltım
ve llYakat PrensiPlerine mutlaka uygrın rııuılrrr? öyle olsıı.vılı, Profeşörler l(ıırrılu,
llYakatİ, eeerl, kı«lemi olma,yan t|oçentlcrl, olanlara, torcih e(ıerek profe§ör1liğe 8e-tirmezili.

Delıanın ikinci açıklaııla§ı şııdtır: Irdebiyat }'akii|tesinin otıız sekiz profesörti
arasınıla, soldzl Yobancı ilinı aıİarnlıntlır ve reyler|ni kullaırırken i.ıkütten|n hış_
rından tıaŞka blr ŞeY düşiinınezler. Bir keline Türkçe tıilınlyen lru pı,ofosörlor, Kıı_
ılulun miizakerelerini n"asıt takip et|ebiliyorlar? Bııntorın Fakülteye ın6İut klik
tıra.fından getİrildtklert ldüa^sı ıloğrıı ise, blr keliııresinl aıılanıadıkları mevzulardı
o klİğn teoirİne kapılma,Iarından tlaha tabii ne varılır? Akst taktttrıle, Tiirlrçe btt-
moYen bu zatlorın Tiirkçe nıiizakerelerde reylerlni kullanıırakta.n çekinıııelerl da|r;ı
diirll§t bir hareket olınaz mıydr ?

Doka,ııın üÇünoü a4ıklaıırası şudrır: BAzı öğıetinı üyeterino ılair dosyalar vo ye_
sikalır buluırdıığı söylenlyor. Bıınlar hrısusl ellertie taklanınayıp ilglli resmi nıı -
kımları verllmollılir. Aksi hatile bunlann yokluğuna hüknıolıınnr.

Ba,hsodllen tlelll ve vesikalar, Zafer, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerindo ve mec-
mualarda, mektup, noter tebllğl, şöhretli profesör ve doçentterln makaleteıl, demeç-
lerl, anketlere cevapları hallniie neşretlitıll. Edebtyat Fakiiltesi Dekanı lııınlara tek
kellıne lle cevap vermiş ileğtitir.

Bende bulunan veslkalar gellnee, bir aya yakın bir zaıııonrlanberl, Eektör veEdebİYayt FakÜltest Dekanr otıız ikt dtşlnt kilttle1,|p suıtııkları 1,e b6nden blt şe1,letomedlklerl lçln, onların ileğtı, hiiktlmetln ta.l6bi iizerine, bahle ıneıanu ı,osıkalarr
omnlyet makaınlırına tevü etınlş tııılunııyorııırı. §ayın Ilekan iIa, Raktöriten örnek
alaralr susmeya devam etsey<lİ, gazetelerde ve ınecınrratardıı neşredllen bır çok dPIıtl'e veölkala,rın hlcblrİne covap verıııeyen o lzahsız nıektıılıtrniia ke_keteyen ınantığı-nın uyandırtIığı meırfl teslrden kıırtulurilu.

Eaİtalardan sonra rırırıIdanan Deka.nın. tlaha. rüktek sesle, gazeİelerıle çıkanbiitiin İiliİiölara ve ılelllleııe teker teker cevap vereceği güne lıadar, on dokıız satır-lık kısa blr mektupta koskoca, blr Ünlverslte ve Faklllte iliı.aşını haıtettİğine lrİm-

Dlllllyet'ten

şenln lnanmıyacağını kendlslne dostçn hatııtıtırız.

mey€n o iza.lıEız mektubunda, kekeliyen



BİR ,DELİ,L DAHA
YAZAN :

PEYAIıIİ SAFA
Ernst Dlez bütün Türk Osmanlı §arıatını Yunqn,.Bizans ve Ermeni eserleri-

Din ta.ırıidi diye göstermek için, tarihin en şüphe götürmez hakikatlerini, yıl
rakamlannı değİştirecek kaclar tahrif etmiştir. Diez,İn kitabı 195ö de, hataları
ve Turk saııatı hakkındaki iftiralar! aynen muhafaza ediıerek Edebiyat Fakiit-

te§i tarafından yeniden basılmıştır.

İst&nbııl ÜnİvorŞitesiude en çok "rrıilli,, vasıflaıa s6hip otmısı lezım golen krılDılcb§ıt fakiittestdir. Çünkü oraıla Türk şanatı ve TürkoloJi okııtulıır. Mtlli de-
ğerledmizln, oıııie ilınin yük§ek tasdlkino erlşmesi l6.zım geür.

Fakıt bİlİr mlslıılz kl, bu Fakültede Türk §onatı Küısii§ü proiosörsüzdür ve
O§nanlr §anıtı kürşiisü yoktıır. §ize ıIatıa, _korkung blr gorçek: 1048 yılına, kadar,
L'liııı §anotı l(iır§iı§ıınde Türk düşmanı btr Alııstııryalı profesör yıllarcı ders ver-
m§tir: Proi. Ernet Dleıı Bu adı.mrn .'Türk §onıtı,, vo ..Ilar&mon Dovrl S&natr,,
odındalıİ ogorleri 

-,mtitehassısların bına işoret ettlklort glbr _ öyıe fe.ıı§ hitalar-
ıo d6lutlur ki, bımİarın en küçüğllnü herhangi bir tlin adımını yakışhrmak imkinı
yoktun Bu açık yanlışlorı birer blrer ,göstermek içlıı aynoo blr kttap lOıımdıı..
Mos8le Burse'dr, Ulucdınle iit bir, kitrsü gibt gösterllen resiın ve onun garip lz6hı,
bİr ldlİleYe i.ttür. Bu Einst Dlez bütün fiirk ve Oşınanlı sana,tını Yun&n, Blzons ve
Dtmenl eŞerlerİnİn tsküdı dİye gösterınek için, taıthin €n §üphe giİüilrmez hakİkat_
lerlni, Yıl rakomlormı ıteğtşttrecek kadar tahrli etmlgür. §lnaır'ın eoerlerint, Bcyo-
zlt ve §üleymanıye'yı Ayoıofya'nın taklldl hillne gotlrmek tçtn iie başvurmadığı
tıhrü oyunu kılİnaınıştır. 19ıtE tlo, brı kaşdi hıtilı,rınilııı dolıyı, §en&tooe mukove-
|eel yeıİlenıneyen ve Tilrıdye'den çıkıp gtden Dİez.ln ldtebı 1956 .do, hotd,lorı ve
Tttrk e&ııetı hekkındoki iltlrıları aynen muhıfuıo eilitcrek İıııoblyet i'olıütegi ta-
raiıniiın yentdeıı bısılmıştır.

Bu Faktıltede Türk §onıtı kürsilsltniln durııil!ıu bu kadar zovallı lken Rome
ve Bİzonş lİttreülorlne verllen ehemmiyet ve hıroaııan paro da ıükkıte lA,yıIrtır. Bl_
zans Kttistlsünlln Proieşörll 8uncimaıı mııtaeşsıp bir Blzınsçıdır. lg46 de momle-
kettıe itönmüçflr've oıado veriüğl blr konferansto, İttanbul'urı Tltrkter toıtiııdın
İothlnl tıılhln en bü5ıtik liclısı olarak va,sıflanürmışür. Omun yoriıc goleı vo ötcn
§ohvdnluıt .do ışrnı mutoa,§şıp papız ıthniyettnile odamitı

Eiicbt5ııt ral.illto§t Tüık terlhlııtn ve Türk canı,tının bu dtlşmonlonnr btr Türtı
iiııtÜerıttoslntn ve Ttbiı gençllğlnln başına nlgln ve nasıl musoltot etıntşttr? @va_
bını iliııyetü okuyuounun tıhmln ve taktllrlne bııılnnııı

Yalıız şunu söyüycylın kl, bir Tlirk ünivorslt€Ahln mnı€vi ttrnıler ll.ot ıı lrlrl.
l'a,iültcıtnılg mii! ve mOıevi doğorlorlmlzl beürtlp yatoten ktlııüyo, booıya vo gonç-
llğn rulınnu so,ıobücock ınllli ,havoşıo f&ştlı,tnok lçin, reoüıt bir göıüş, yertnl ho-
mcn hıyül İnwetilnc bııobıok zorıınaısaıır.

D0t[yıütoıı



YAZAN :

PDYAMİ SAİ,A
Unıversitelerimiz üniversite olmadan ewel evvel muhtarlyet talebinde ve

iddiasında bulunamazlar

İŞte iimlversİtenrizin lıali. Kendi atlanılarını lrayıran, liyakat düşnranı klikler,
ogersiz profesörler, Avrtıpa tahsisatı yağması, Lenin'e nretlriye yaz,an, SorlyetletBİrriğint göklere Çıkaıa,n, Tevfik Fikret'i vo N6zını Hlknrot,i ilk kızıt şairler ola_rok alluşlayan, İstiklAt şairi Mehııret Atdf'i yerin dibing batıran, §ovyet profesör-
Ierİylo ağız İıirü§ yaparal< ılört Karatlenlz r.iliyetinde bir tek Türk olnıadığını ya.
zan, tahklkat dosyalarını atlaletten kaçıran Edebiyat Fakültesl profesörleri, <lekaıı-
ları... Ayrıca, Ankara Üniversitesine ait de bir çok iitdalar ve ifşaat.

7ıa,ier'lle, Cunıhııı.iyet'te, Mllül.et'te haber, anket, nıektup şeklinde ortaya atr-laıı bütün bu ltlramlar, üniversiteleriınizin drşrnda,ki kimselerden değil, profesörler_
den, doÇentlerden ve öğrencilerden geliyor. Anketlerde ve ver<liklerİ demeglerdo
lsimlerİ, resİmleri var. Hepsl kariyerin birinci sınıf şahsiyetlerl veya hüviyetleri
malfun insanlar-

ÜıÜvorsİtemlzln başına yrıııırırk kadar tlolu büyüklüğiinde ltham sağanakları
h0lİnde Yağon bu ldüaların karşısrntta, rektörler, küçük tllllerinl yutmuş oturuyor-
lar. Bugüne katlar kenitilerine yaprlan müraeaat ve ihbarların hiç blrlni muamele_
Ye blle ko5rmaııııŞlar. Glazetelere blrbirinl tutmayan sözler söylüyorlar. Klmlne ..ih-
bOr melrtubuııu septto atttrıı,, kimine ..cİddlş,etle iistünde duruyorum,, dlyorlar. İh_
bar moktubunu Yazan rneçhırl ama, bır mektuptaki iddiaları te5ıltl etien profesörler,
ıloÇentler ve öğrenciler ırıal0m. Reslmleri ve lsimleri her giim gazetelerde çıkıyor.

§enatolar blr kere, Büyiil« Mlllet Meclistnttekt ltttlialara karşı, toptan ve müş_
torek blr lnkor yoluna saptılaı.. Fakat lıaşIıca gazeteler do bu lnkorrn mesnedslz-
llğlnl ortaya koyan profesör ve tloçentlere karşı, çeneterinl ktlitleylp §u§tuler. ç{ln_
kü İlert §ürülen lddlalar ve ortaya konan vesikalar lki flnean kahve ve lld slgara
erosında yazılan tebltğler glbt kolay kolay cevaplandırılacak cinsten iltğtliltr. §an-
kİ bıı senatolar, susnranın ehvenl şer olduğu bİr büyiik kıyomet gününde oltlukla-
nnı hlssetmlşlerdir.

Tidll eiltleOeğt blIillrtten Unlversiteler Kanununun bu 5rllksek lllm ooaklarını
kökünilen ıslah edecek blr hale getlrllmeslnden başka, ortık, blr illm_ ve ahlök ba-
tokLğı m&njLaıoatnı Eösteren bıı divanrn hollt ç&ıeei tolmamştıı

l}llltlyetten

ÜuİvrnSİTEtERİMİzİN HALİ



yENi üNivEn§irEırn KANUNu
YAZAN.:

PEYAIff §AFA
Tadil edileceği bildirilen Üniversiteler Kanununun bu yüksek ilim ocaklan-

nı kökiinden ıslah edecek bir lıale getirilmesinden başka, artık bir ilim ve ah-
lAk batağı manzarasrnı gösteren bu d0vanrn halli çaresi kalmmarştır.

Muholefet yeni lıir Ünivor,siteler Kanunu istiyor. Hü$ümetfuı ite böyle biı ka-
nıuı tqşorısı hazıı.lomak yolırntla _veya niyetinde oliluğunu duyuyoruz.

Muhalofetin bu kanunda araılığı şoy, iinlversitelednlzo verilen ınuhtariyetin
genlşletllmesitlir. Hüküınetin ne ılüşündüğiinü bilmiyoruz. Herlıalde blr kqnıisyon
kuracak ve başlıcı Avrupe ve Amerika iinlversltelerinin statülerinl yoklayacaktır.
O zeman görecektlr ki, batıdaki iiniversltolerle bizimkiler arasında sidece lsim ben-
zerliğl vaıtlır. DöriilfOnün adı iinlver§iteye çevrllirken, rohırıetli lieşit Galip, profe-
§örler kadıosunu bözr yabancı otoritelerle zenginleştirnekten başlıa, hir şey Japma-
mıştır. O yobancrlarda,n on ileğerlileri de bizim iinlversitelerlmizde, alıştıkları ilmİ
araştırma haviışını ve hakikat heyeeanını bıılarnadıklırı lçin İsvlçre ve Amerilİa
ünlversitelerlne kaçmışlardıı.

Bugünkü Ünlversltgler Kanunıı lıir tatbtk eılilse, kattrolar ııttüst olur. Meaelğ
mllletlerarısı değor taşıyan bir eser vorırremiş kinrseleün Ordlnaryüs olaınayacak_
ları hıkkındaki hüküm üzerine, bir çok Orittanr5ıiister §apır sapır ilökülür. Hele ken-
ıl branşındo bellbaşIı e§ef veroıneıniş kimselerin profesör bilo olımıyaeaklaunı bil-
iüren hükilm yerlne gctlriürse, blr çok kürsüler bombo§ kafur.

Ünlverşltelerlınizde yeni yetlşen aslştan ve dogent nesllleriııln de yollaıı tıka-
lıdın Bıınlar ünlversitonin kıiterl üzerlntlo rey tuklarından rrrahruındrırlar. l)ışa,rı-
ila tonktii hoklorından da mehrumalurlar. 'Böylece, ılrşınya karşı muhtariyet am-
bisyontyle kobaran üıüverşil}ler, kendl btinyelerl lçlnde, öğretim üyelerlnin en ba.
stt hatr ve hürılyetlerini kısan yönetmellk tofsirlerine başvururlar ve on 5üksek
tllm müeşşeseterlni birer kışla ittslpllni içine sokarleı.

Ünlversltolere tiiari muhtariyetten ewsl illm vo ilkit muhtorlyetl l0zımdır. Irer

şeyiten owoı klifsü llyakati, eser, araştırma hrımnrası ve gayretl, semtner vo lebo-

ratuar çalı§ımılırı lizım«tıı Tek kolime lle, iiniversitolerimiz iinlvbr§lto glınaiİan ev,
vgl mulrto.ıiyet tolebinite vo idrliasında, bulunaınazlor. Fransızlo,r: "Esvab rıhlbl
ııhip yg,pmız,, derler. Cübtıo ilq eşorsiz proieiörlorlmlzi profesör, ünlversltg koll-

m€el bu pfoiciörlorln ders veriüğl blnılaıı ünivoışlte yepmaü,,
l0llyetiten

ı



üNİVERSİTE,ıJR KANUmJ DEĞİşTİRİIMEIİDİR
Yaaan:

,4.Dn E AYDA

Bu kanun sayesinde Fakülte meclisinde bazı şahıslar kendi aralarında aıılaşnrak hizipler veya bir psikoloji profesöriiııün ortaya atmış olduğu tabirleMEİ{FIiAT GRUPLiıRI teşkit edebilirler. Meseld her seno meclisin verdiği bin-lerce ltralık kongre tal.ısisatını, araştırma ve seyahat tahsisatını, neşriyat talıgt§stını kendi araların da paylaşabilirler. Elweti, Üniversite tedrisatında bulunduğu halde, sonradan dört sene mebusluk etm iş olan bir kİmseyı öğretim göreı.tisi olarak alma.k icap ederken, kaI,arnamede tahrifat yapar&k profesör tayinedebilirler. Rey avcılığna çıkmış olan bir asistana veya doçente bir reyiıi yozlira mukabilinde veya İngitiz kuma.şından bir kat elbiseye karsılı]t olarak vere-bileceğinl benran edebilir. Yüz lirayı meclis salonundan çıkarken alabileceği gibiİngüiz kumaşıhdan elbise yaptrracağını vaadeden şa}ııs tarafindan atdatıtmışolabllir ve sağa sola ''IIİ;LA Y"A,PTIRMADI KER.ATA,, diye söylenebilir,

üıüversite ırreselesi aşağr yukarı iki aydanbeı.i ınatbuat sütunlarını, Moclisınüzakerolerini ve münevverlerin zihinlerini lşgal etırrekteılir. Bununla beraber, btımoseıoyi lıorkes baŞka Şekiltle nıiitalia etmekte, başka zavil,eılen görnıektetlli.
Bazrlarına göre, tiniversite nreselesi profesörlerin siyasetie uğraşıp uğraşmıya-cağı, senatoların hüküıırete ve5,a ]tfillet }Ieclisine akıl öğretilı öğetemiyeceği nıe_solesidlr, Diğer bazrlarına göre ise, Üniversite <livası yiiksek 1g""tı- müosseseleri_mlzi komiiniştlikten terrriz.lenıe dA,vasrılın
Halbııkt asıl üniversi|e 1rrobleııri, ünivorsitenin iıünyesiyle alökalı olan ve lhmal

edıürse, fakültelerimlzıleki tedrisatın gittikçe tlüşnıesiyle, Türk tlminın bir çıkınazagİrnreslYle neticelenecek otan pı,oblenrtlir. Bu probleıııin esası şutlur kl ünlversito
teŞkİlötının <IaYandığı kanıın l<tısrırlıı, kifayetsiz, srıiistinıallere lnk6n vo cevaz ı,e-
ren, bir kanundur.

Buntlan yinmi Şıı l<adar sene evvel, Ankara Hukukunita talebe bulunduğuın sı_
rolarda, Morlenlye profesörüırıiiz ınerhurrr Vetİ Hoca bize hep şlınu tekraı.lardı:..I(ö_
tü kanun lyi insanlara göre yıpılrnış kanrrndur, iyı kanun kötü İnsanlara göro ya-
pıImrş kanundur.,,

F'llhaklka bütün insanlar ıııetek olsa idi, k&nuna, hukuka ihtiyaç kalmazdı.
Kaııunlar ve hukuk, kötülükteri önleınek ve frenlemek için lnsanların icaıI etırriş
oldukları şeyterdir. onırn içintlir ki, tyi blr vazıı kanun bir kısım insanlardoki kö_
tülük tnmaYüllerinl realito olarak kabul eden, bütiln kötiilük thtlmallerinl gözönündo
tutan ve ona göre hükiimler koyan vazrı kanunduı

1946 seneslnde kabul ve neşredilrniş olan Üniverslteter Kanununu bu lıakikatin
ıŞığınila İnceliYecek olursak, bıı netlceye varma,mız lcab edor ki, bu kanun tyi iıir
kanun değilillr. Zlra Ttirk üniversitelerine, esa§en sahib bulundukları ilml muhtırl-
Yete iliveten ldari rnuhtariyeti <le veren btı kanun bütün prgfesörleri kaııadsız birer
melok olarak t&savvur otıııiş, onları menfaat ınüIihazalarına tamamen yobancı, hak
ve adalet PrenslPlerinden başka şey tanımıyan viodanlarından başka bir sese itaat
etmiYen, ına.ddl ve ınanevi rüşvetleri şiitttette redtleden, <tuyabllecekleri sempati ve
nefret hlslerini kahramanca susturan, ı,icdanl kanaatlerlnden başka ıohbor kabul
etmlyen blror fazltet olarak tahayyüI etmişttr.

Türk profesörü fazllet tlmşali iloğil mtiiir ?
Iİİç şüpheslz Tttrk ünlversltelerlntlo proieılirlilk kadtolorını lşgal eatentot are-

ı
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§ınd& Yukarıda, §ayalığıınrz va,§ı' ve tuezlyetlero ıııalik olenlar r-&ralır. Fakat ırlıuı-
yenleı do vaıdır.

Bu Ş<rn zümre İçin, iiniy6lşi1"1o" kaıııııııı bol lrııl sıılistinıallor, Iıaksızlıklıır vo
kötülttkler ya,pmnk iınkenını lrahşetıırektoılir.

Bu kanuır ilo lıir Otiıni cA,htl iiin etınek, lıir <ıAlıili ıIo iliırıler §ııııfınıı itlın| tıtı
ınok kanıın ile btr Tiirk y:it.ındaşınr Anayasnnın ve rtıc-
ıılıırln kanununrın verüği bir çok lrat< r,e hiirriyetlertlon mahı,uırı etıırı:k ırıüıııkiin-
dür. Bu kanıın lle §ofoill tir insının şorefini lokolomek, sicilini kirtotmetı ıııünrkilndür.

4986 numaralr tlıüı,erşltııler kanıınrr, ıııllletln ınebusları, ııreiıuşlaı,ırr «la Roisictını-
huru seçmoslndo cari olan aşağıdan yukarı.va yönelnrlş §eçim rısıılilne arvt(rrı ıılarak
ullıt seçlm nşuliinü l1ıbul etnıiştir. Hııkııkun b§,nlsi olan RonıalıIarın tohlikeli bula_
rek hukuk §l§tenılerinde yer verrrıerlikleri bıı u§rıle göIe, insanlar kenclileriııln tıaiz
olduklorı hal< ve salihiyetlerl başkalarına bahşedobiliyorlar.

Blr Vgkillor Hoyeti tasar,ı,trr edin ki, kendl kendinl yenitenıek hakkına sqhitı
ıı|sun. Vekiller içlerinden birlni beğennıeyip atnıak ve yerine isteilikleri blrlni at{
nıak hak vo imkanına ııra|ik lıulunsunlaı,. Böylo lıir kalıine etrııfın<la rlönecgk entri_
kaları ve nület işlerlnin marırz kalacağı tehlikeyi tasavvrır etıııek güç ıleğil«lir.

Veyahut öyte bir millet ıııeolisi farzeıleliııı ki, kendi keİıdinl seçnıok, l<ontli ken-
tlini yonllemek salöhiyetlyle ıııücehhoz olsun. Mesole, rlört senellk devre soııırn(ırı,
ne mlllotin, ne rle oksoriyet pattlsinin veya partllerln ı,e},l alınmak§ızın, eski nıe-
iıuşlarrn ve önüne 5elenin ortaya ataca,ğı yeni naıırzedlerin lsimteri bir lıir yeı.e kon_
sÜn ve kalkon ellete göre 5,eni nıeclis teşekkül otsin. Btiyle lıir se4ıinı :ırifesindo
meclis koritlorlarrntla cereyan edecek hidiselerl, krırulacak hizipleri. yapılacak lıom-
binozonları gözöniine getlrnıel( için geniş mııhayyile lözınr değildlr. Bıı tiirlii seçiııı
ustrlü en kondi halinde, en ınünzeıl ıırelrıısıı bite tedbir ve tertibleı,ln girılalıııra sii-
rükliyebilir.

Bugtin üniversite nren§upıarıııın ırırıkadtleratı böyle bir seçlnr ıısııliine titıitlir.
Üctelik burada hAkinri nıutlak olan nrecllsler Bü.yük Ntiltet Meelisini11 ontla, on beş_
te birl kadar ıııeclislerdir. Binaenaleyh lriziplerin reyleri inhisar altına ıılnralarr
tiaha kolal,dır. Zira kalalıalıl< ıırecll§lerde, hizipler ne kadar faaliyet sıırfederler§e
etsln, gene de "halkın sesi hakkın sesi,, prensipi galip gelınektedir.

Ünivorsitelerin kendi kenililerini irlare etıııesi osası bugün Avrulıanrn devleto
bağlı ünivorşiteletinin hiç blrinde ınevcut tleğildir. Meseli Fransatla., iiniverslteye

1Ğni lıtr öğretim iiyeti alınac.ağr zaman, fakülte tneclisl hüküıııete bir naırızed liste-
sl verlr. Hüküınet tıu listonln içinılon biılnl seçerek tayini yapar.

Gerçi Amerikatla, Belçikatla vesaire bağımsız üniversiteler tle ırıevetıttrır. Fa-
kat lıunlar mali bakımda.n da bağınısızür. Çünkü vakıf halin«Ie mali bir nıevcutli-
yeto ve istiklAle sahlbtlirler. Hükfunotten beş 1ıara alııııyan lrtr iiniıersiıteler tabiıı-
tiyle hiikümeti tal,tn işlerine de karıştırııraz]ar. Yalnız teftiş göriirler.

Hiç şiiphe yoktıır ki, muhtariyet l)Ien§ip olarak iyi bir şeydir. Bir iinivergite-
nin kendi kendlni idaro etnıesi, her fakültenln kendi nıırkaaldeı,atına ]ıikiılr olıılası,
istorso kontti kendlni tenrizllyetıitmesi, iste<liği zatı lıaşına getirebilnresl, şerefsİzliği
si,blt olmrış unsurtaıı l<endi içln<len atabilmesi lftihara tteğer şeylertlir,

F'akat bu nıuhtariyetin istimalinl esaslı hükünılere, ciddl kayıdl,arı bağl:rnıaıııış
oliluğu lçintttr kl, üniversiteler kanunu klfayetsiz, kusurlır lrir kanundıır.

. Bu kanıın sa,ye§inde Fakülte Meclislerlnde lıazı şalrıslar kendi aralarınclı anla-

şarak hizitılcr veya, blr psikoloJi profesöriiniin ortaya etmış oldıığrr tAbirle "nıenf&-
at grupları,, teşkil edebitirloı. Vaittler ve tehcliillerle grup tlışındaki iritaraf unsur,-

lar üzerinde <te müessir olarak bir takım nrenfaatler teınin edebilirler. Mesel,i hor

sene lneclisin vertltği lıinlerce liralrk kongre talısisatını. araştlrma l,c se_vahıt f.,lı-

slsatını, nesriyat tahşişatını kenttl aralarındıı paylaşalıilirler. 'll,Teclisten ılınan tlo-

contıik vc profesörtiik kadrolannı l<eyif ve arzıılarına göre, tevzi etlebİlirler. I(en-

dllterine muti otmıyan elemanlan her neı,l haktan mahırırıı etlerel< victlırnları ı'e rcy-

terl satılık olan trlmseleri löyık olınarlrkları mevkilere getiretıillıler. Meseli evvelee

liniı,erıitede terlrlsatta butunttuğu hrııaıe, sonfatlan 4 scne melırıslıılr etııılg olan tıir

ktmseyi öğrettm götovltşİ olarak alınak icab etlerken, kararnamede tahrifat yapa-



ıak profesör tayiıı edebllirler.
Ünrvorsiteter l{anırntı yiizüntleır fakülteler içlnde lıir tnrııftıu ı,ey avcılığı, di-

ğer taraftan rey ticareti tlil,e isinılendirilebilecel< faaliyctler ilnıi çııIışırı:ı, havasını
tarrıanıen yok eclelıilir. I}lr ıısistaır vey:r tlırçent içiıı araştırııralıır yapnıaktan ve
D§orler yazııral<tıınso, lrıılıı ltalıı tltılaşarak kentlini şirin gösterırıek vo roy top|arnalr
ılaha l<çlay olılıığır için, genq: eleıııanlar ıırasırrtlıı iliıııleıdeıı ılalkaı,ııkluk ilıııinin en

çok ı,evaçt.a olıııırsına selıop olırlıilir. Iln l<estiı,ıııe y<ı!darı gitıııek istiyon lılr asiıtaıı,

etütlleı,le lraf:ısını 1,oı,ııcıığı 5,ertlt,, lıir ı,e.ya il<i lrişiı,ıı fıhri kiıtilılil< gibi lıizıııetlortle
lrulunarıık, ıırııaıırelel.e l<onıırııIt iı;iır lrAfi goleır iel< sahlfelilı lıiı, tezle ıloçent rınva-
nını l<ızanalıiliı,.

Rey avcılığınıı çıkırııs tıir asistıına ı,e.yıı rloçente 1rrofesör,lortlen biri reıyini yiiz
Iira multatıitinde ı,eya İngiliz lttıırıışından bir kııt t,lbiseye l<arşılık olaralı r'eroceği-
ıü beyıın etletıilir. Yiiz llı,ayı ııreclis sRlonııntlun çıkırken alabileceği gitıi, İngiliz
kııııraşıntlıın ellıise 1,alıtıractğını r,ııacle«len şahıs tarafıntlan ııldııtılırıış olabilir ı,e sa-

ğa solaı "hırIiı 1,ırlıtırınırtlı, l<erıılıı!,, tliye sö1,1iyebilir.

Fııkülte!ı.,r içintle şaltıınııtlıırını kıırııırış ıırerıf:ıat grıılrları, lıele konılilerin(lı:ıı
lıirini ılekıııı 56çtirnıeğe veJ-ıı yönetiırı lrtırıılıınıı sokıııağa lrıuv&ffek olınrışlarsa, lren-
ülerine |<atıluııl,ııı:ırğıııı lıllıllkleri şırlıısların ırsistaırlıl<lan tloçentliğe, r'loçentlilrteıı
profesörlüğe yiikselıııesine 1ıek giizel nıııııi olalıilirler.

Kara listelerinde olan bir ırsistıın hırkkıntla raı)or Tet,lllck iızere teşekkül otınlş
olan bir jürinin ırrüsbet ra,poı, ı,creceğintlen şiilrlıelenirler§c, bıı jüriyt ilağıtarak ay-
lar ve seneler geçtiği haltle ycnisini seçııriyebilirler.

Bir diğer asistanı, doçentlik iıırtilıanını veriliğt lıaltlo 12 §ene lıa,kktndan ınoh-
rtım oderek seksen lira, asli ııı&trşa yükselnıeslni bekledikten §onı,a, lrıI nıaaş profe-
sörlük kadrosuna telıalıiil ettiği için, keııtlisine ne rloçıentlik l<adrosunrın, na tlc baş_
ka blr katlronırn veı,ileırriyeeeğiıri, lıinııenaleyh elıetliyeıı asistaıı ltalıııası gcrektiği-
ni söyllyobilirler.

Otırz, rıtıız lıt,ış kişilil< lıir lıaltiilte nıet,lisintle, lıeş, altı lrişilik lıir ıılonfaat gru-

1ıu, eğer tlekanı l<entli içiırtleır sc«.^tirıııeğe ırrıır,ııffırlt oIıuıışsa, bitaraf profesörlerln
royine ıııiiessir <ılarali, isttıliği z:ıııt{ıtı eI:seri5-eti i:eırrin etlelıilir. Bitaraf pı'ofe§öIler-
tIen Iıir kısıırı tlaiııra itlııı,ı.3,e ıııiiraeırıtt hıtlindedirIeı,. Bıı rrriiracaat şııbenln telefonıı-
nu ve},a bir kolttığun[ tıııııiı, cttiı,ıııeğe t]air olırbileceğ,i gilıi, beynolmilol lıir töreno
ıııünıessil nııırzerli g,iistt.ı,ilıııeğtı <l:rir de olılıilir. Bıı giIıi şalıısların hepsino değilso
tle bir kısırıına ıırua.yyo!ı ıııesııletle ı,e1, ,ı,erilırıcl< veJ,a veıilrıreıırek husıısunda İdare-
rıin tenrenııisini ]rilıliı,ıııt,li kjifitlir. Riillece en ıııeşrrr lıakkı çlğnemelı hor zamen
rıriiırrkiiııtliir. 1Iestıliı lıiıkiıır ziiııırenin ııraştırı)la§rnI 1,eya eserini taınaırılaıııısını is_
temeüği, l<ııı,ı,etltıırıııesinıleıı ltor|rtıığıı lıir asistan re}a doçeı.tin yaz tatili esn&8ın_
ıla bir l<ııç Iııı{tasını fıılııncıı ıııeıırleketin li|ıorattıarıncla voya kütiiplıaneslnde çalı-
şarak geçirırıelr için ırrtitııcaıtt etıııiş oltlrığıınrr farzerlelim. Dilekçe§indo lrendi para-
slyle gitlt,ctığini ı,e Falıiilteılen lıııı,ciı,ılı veya tahsisat olarak beş para isteınetüğini
açıkça ifııde etıııiş olduğıı gilıi, şulıe başkanı tıIaıı 1rrofesöriln esbabı ıırııciboyl havi
raporırnu tla elrleıııiş oltltığııırıı l<ıriıııl etleliırr. Şayet Klik lııı ısi§tanın veya doçon-
tin araştırnrasıııı taıııarrılatua§rniı ı,eya eserini bastırnrasrna ırıiini olınağa l<arar vor-
ıııiş§e, ne },ııı)ıp yapıp lıtı ıııeşrıı ıııüracaat göriişüılüğii sır&tl&, beş altı oldon İez-
la§ınrn kallrıııarrraşını, merıfi netiee alınrrıasını sıığtıyabiür.

Bunlar acı ihtiıııallerdiı,. Fııkat bugiim Faktilteleriınizden lııızıIırrntla veya bi_
rinde bütün lıunlarııı oltıp lıitıııetliği ne r.ıalftm?

üniversiteleriıııiz tlırtıiIint]e ıırevcrıtl ve ııııılrteırrel hat<sızlıklar ve suiiştlınıller
aleYhlnile itiraz iıırlt6,n]arı tla ıııııı,cııtl <leğiltlit. Çünlıti sııiistlmıller vo haksızlıklar
"Üniversiteler Kırnıınıınrııı göstertiiği rıiıııle ııvıılıırak.. yapılılrilıııektedlr.

On senelik bir tecriilıe tlevresinden sıını,ıı ıırtıI< I)iitiln lru§ur vo noksanları aşi-
kör bir §ıırette teheyş,llıı etırıiş olan ve aynen tatbikine dova,ııı edilüğl taktlirilo
Türk ilmlnin lstlkbaüni telılikeye düşüı,ecek qlan Üniversiteler Kanunu biran evvol
ve b€hemehal ileğiştirttmoüilir.

. Cunrhutiyet'ten
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EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE TEROR
üniversitoler lranunoııun tadill rııaksadr ile bir ıırakale yazırn doçtnt :ldiel A1,_

da hakkındo Edob|Yat tr'ektllto§i tarafından tahktkat açılmasına teşebbüs etlilıııiş
,vo bir tahklk hoyeti kurutmuştur. Hoyet 19 nıart pazartesi güni.i iık toplantısını 1,ıı_
1ıoeak vo Aitile Aydayı ctlnllyecektir.

llcloblYat Fakültesinin bu kararı iki nolıtaclan hayretl ve iiziintiiyü ıııııcilı ol _

mııştur:
l - .A,iltlo AYda bu makale§inde "Kanunun şrr eksik taraflarr v&ıtiır, lııınlaı.

tamamlanmazsa ŞöYlo şöyto hödiseler olabtllr,, tleıniştir. İsttkbalo ııruzaf ilrtiıııalle-
rln vakİ hldiseler gibi kabul edilerek bunları ilorl süren hakkında tahkikat açılrııa_
sına kaJkışıIması fakültotie bir takrın vehiınlerin hükiiırr siir<liiğtinii ve brın]arın to.
siri altınıla kalındığını göstermektedir.

2 - Geçenlerde gazetomizte (Blr Profesör) iınzasiyle Relrtör şe tlekanlara hi-
taben EilebİYat Fakiiltsindt vukııbulan !ıflrliseteri hikAye eden açık ınektrıplar nes-
reiltliliği zaman tıunların mııharririnin imzasınr saklaması yeghne tenkiıl ıııeşzıııı
olarak ileri sürülmüŞtü. Şiıırıit Attile Ayda hakkında açıtın tahkikat (Rir profesöı)
inızalı rnektuplar sahiblnin hareket tarzındla tamanıen tıaklı olıiıığıınıı gösterıııeli-
teıIir. Bıı nriin&sebetle "Bıı zat eğer ismini ifşa etırrlş olsa icli, <lırıeek lii lıaher r.cr-
tliği hiıliselerin tahklkine girişileeek yeıde ontın <Ia hakkrnrla tatrkil<at açıltıeırlitı,,
tlenilmoktodtr.

Edebiyat Fakültesinin icrasına giriştiği lırı pek garip tahkikatın neticesi ırliıt<:ı
lle lıoklenmekteiltr.

Cırnıhuriyet't cn
Sayın doçent Atllle Ayda yerlnde biz olsayılık Eılebi_vat Fakültesi tahkil< lııı_

ınisyonır lruzrırırnrla kendlmlzi valnız şalr Nef'inin şıı kıtasiyle miidafaa etleı.ıIik:

Gireli pençe-i endişeme şemşir-i suhen
Bir mübariz talep eyler yürürüın merdane
Bilmem er kalmadı ml arsa,-l ma'nöda dahi
Bir iki hamlede hln kalıbe çtkar meydane

.l



Dr. FUAT EzGÜ DİyORKİ ...
1 - -EdobiYat Fakültesintle ıızıın yıllar vazife görnıüş oldtığumelan, bugiiıı tr-tık hjıd devrestne ıııaşmtş bulunan ve unıuını ofkara katlar aksedoıı, adı gc§en ,ı.

kültode klİkler miicudelesinin lg46 tla başlattığını ve sonedcn §enoy6 şlttdetini arttır-
tlığını söyli1,obiliriırı ı

ÜniverŞiteler kanunıı bıı klik nıensupları tarafından yanlış antaşılmış, Aıleta,
ilnı r'e İdari ınuhtaıiyeti ııev'inılı istlklöl zannoderetı, Tiirkiye cııınhuriyeti Aıraya-
sasınr, llİeıııuıin Kınununrı ı,e hııtti ıııuhtarlloti üaiversitolerimizo büyük bir cli -
mordllkle behŞetmiş olan (Üntrersiteler Xanıınıı)nu k8.1e nlınaz olnıuştar, lıer isto-
dlkleıini pert,a§ızcıı gerçekleştirebilecelilerini ı*annıışlardır.

Esa§en bu klik mücadelelotinln, Tilı,l( kültüriinün boşlği olruası icab oıieu Edo_
blYat trak[ilteı;inde ilnıi çalışnıatarı no deroco}.o kailar iraltalıtlığı kıymetli ve olgun
hocamız profesör Şeklb Tunç tarafınıİan anketİnİze vefiıen covabda büyiik bir vu-
kufla belirtilmiş brılıınıııaktadır. klikler|n en büyülr manevi zarorı, yeni yetişen
aeİstan vo tloÇent gibi genç ilim nıenriulıtarını sindirmek sureti;,le onların şahsiyet-
lorİnİ talırib etnıel< gayesini giitırıüş otıırasıdrr. Çtlnkü gonç tıimağlar tlml kariyeı._
ıle trükselmenin en kestirıııe yoluıııı iliın yapnıakta.ıı ziyarle kliğin menğupıırını som-
Patllerine ınazhar olıııakta araırıElü z.ortınttı kalmışla,rdır. Bıı husugto Edebtyat Fa-
kültesi elomanları göztten geçirileccık otursa, tıazılarının her türlü nlmote ıııazhar
oliluğu ı'e baz.ılarıuın ise |ıor türlii hal<sıztığa ıığrıtıt«lığı nıüçahctle oitillr.

2 - Ben şahsan lrliğin zararını çok yakıntlan görmiiş blr tnsanım. Atatürk
z§,Eanındı liso tahslliıııi 1ıeIı i.vi deroce ile taıııamlatlıktan §onro, gıımlş olduğuın
ilovlet miisııtıaka iıııtihaııını kazana,rak iiniçersito tahsitimi yepnıak üıero gönderll_
(üğlm Fransadan öğrçtiııı llsansi1,Ie tlönnrüştüııı. Teyiı eiülüğtm İıtanbul üntvor_
sitesi Eılebiyat I'al<üllesintle canlıı başla çatışmç, (osmınlı tmparat6rluğu - Aıııo-
rlka Blrleşlk Deı'letleri si.yasi vıı iktlsaıli müıasebotteriıln kunıtuş vo g3lişmo§i)
ırıevzUlıntla hazııladığrıır doktorn toziııl taııramla.mak için hayetımın beş yılını Beş-
veköIet Arşivi ı,o İstanlıııl Kiitüphaneterinde araştırınalara hgsrederek doktota lm_
tihaıılnrınıı ı'e toziml nıııvaffalııyotle vermiştlm. Alııco, tezimilen ma^4da son 18ü_
lar Türk tarlhi ile ilgiti etiitlleriııı gerel< fakülto ilergtlertnile ve İsüLm Anstktopedi-
sinde, gerek hnricdoki dergi ve ansil<lopetlilerile neştedlliltğt helile hlç biı hatalı ta-
rafım torıkidlertte tıelirtilnıeı-ııiştir, İtinı aşktş,te gocoyi gitndüze katorak totktkleri-
ıne t o fıkültedeki vazifeırıIe ilgili çalışnıel&ra muntozaııran devam ettİğtm vc kür_
sü profesörünclen, çalışma ve tetlıiklorlmin kürıü içln cok faytlalı oliiuğıınu bollrteıı
ıııüsbet ra,porlar altlığını için, fakültedo geçiriliğiın yıIlar za,riında 5orok ilmi çalış_
ma. ve gorek tar,ır ve hareket baltııırından Bn rrfak blr ihtara bile ınuhatıb olnıomış
vo nrııntızaman terfi ettirilııriştinı,.,

Bütiin bıınlara ıağıııen, tarafınıı]ın lıiç lıir suretle sobebiyet verilmediği ve
taİırİk vUkrr b*ılıııadığı halıle rrrezl<iir kliğin sİstenıll tliişrrranlığını ınaruz katrlım.
Öyle ki, terbiı,e ve ııezakete, ııı'eı'ıırırin ve iinlı,ersiteler lrnnıınlarına avkırı en ııf;rl<
lıir hareketiııı bile o!ıııaıırasınfı. rağırıen. k|ik tarefın<Ian aleyhimtle hazırlançn çıka-
rılme. karariJrle, usrılsüzli.ik olaral< Fakiilte Profesörler Kuruluna verildim. Kurul,
bıı talebi milzakere ederek vazifenıe tleı,anııın hrısrı§rrnda 1? miişhet rey helirtttği
halde, eleyhlmtlt verilen 5 rnenfi,ı,e 7 miisten*if rey |le lg63 yıIı soalarınıla vazi_
feme gon vorilali.

ı



I(ük, alul vo mantığın kabul edemiyeceğt bu gırip netioeye varnıak igin olin-
dtn $clcni fıalııİylo yıpmıştır: Türkço bilmiycn ve meşoleniı os&§ını anlamıyın
bazı yabancı trıroİosöılor taıaİıntİ.;ın verİıon ? müştonklf rey, hİ9 bir hukuk vo ida_
ro PtoııılblDin kabul vo taevlb etmiyecoği bir kararla5 menfl teylore lli.ve otunm&k
ıurı,tiylo vo ügtt ikt mtl§bet rey almım icab otttği mütıliaıtyto vazlfenaıen çrk&_
rıl'ltm. Geıelı Üntvcısitclor vo gorok memurtn kanunlorının derptş otttği |izore bano
agıts mıaşı vorllmeşl İoıb edeıken, kİra evlndo oturan ve maaşındın başhı blr ge-
llri bulunmıyaı oyll vo goouk bebı§ı olan ben, ştıliletli btr tuş ortasında ideta şo_
haÜa ıtılmış vo ğoielete mo,hkünr edllmiş oldum.

(aütüı hoyatımı ve mcvcuöyetimi llme vakletnıiş olmaklığım düşünümemiş
olıı btlo, bu memloketin bir evlidı olııak çoluk gocuğumun per§anlığı pıiıasına
biiylo koyli biı hıreket ve ,]ülmo maruz kalmam maalosef, boni haksız yere vazi _

İıudoı §ıEorınlırın vicdonını blr saniye olşun sızlıtmaüııştır. Fakat Ulu Tanrı bıı
ıu9üu2 huiıııu, }tlğln umiluğu vo temenni ettiğinin alrşlne olarık, korudu ve §ebep-
leı tolkedcr* btı giin blle işslz kalmıme meydan'vermcdi.)

Doıtıl Devlet ŞOrasııdı açtığım iilari tlövenın neticeşini ve hakkın tecelllslnl
bckllyeıek şoroilmle cglıloıak aileml geçintlirilim. I(Uğin, kanunları vo vlcdanl&rı

çlğılyeıok veıdiğl bu kıroı: Türk milleti namına. Devlet Şüra§ınce 196ğ Temmu-
zıııdı vcıilen idiJ bir hiihiimlı hem usul vg hem dc csıs bılıımınilan lptol eiltlnlş-
ün tdcbtyıt Fa,lıültcet, tstomiye istomlye Dovlot Şürasının hükmllnü infoı edgrck
v*ılieyc todeııi kabul meobutiyottniie kılmıştır. Fakat, kük saltenatı tlevom ettiği
müitiletce llnl çalışmal&r için gerelıen manevi hııztrrdan mahrum olan bu müegıese-

]ıo tokıa,ı ilönıııek &nzuounu du5ımadım.
E _ 3açımo getirtlen bıı lelölıetlerden sonra, blr ilim mtiesogseslnde kÜkleıln

,m§ç1u olduğonu lddia ctlenler hakkınila verilocok htikmü Tüık mtllgtinln ma'şori ı,lo-

dınııa bııolııyorum.
Cumhııriyet'ten

,



ı

ı

şilılttlI lla l lİ|l
BERAAT KARARIliıllılll!ltl!ıılrllllıılılrrIlılıı|la.ıtııılltl!.lılı1.1llIrılİllıllllIlİlIlr,,,,r,,r,,,,,,,,,,;;;

T. c. 
rlllı'llllıııaılıılltlllılıılaalılllalııılltllrlltllatalal|,i

TaMYlz ıIAHI(E}IESİ
_ 4. üncü C€za Dıiresi

Esas 1(X21
Kırrar 164?8
Tebllğnaıneı ?/955

Edebiyat Fakiiltesi Yönetiııı kııı.tıIıınun trıanel,ı şahsiyetino ne§ron lr.ı(aretetınekten rııaznıııı TENKIT gazetesi sırhilıi Raıü Tanırın yapıtan durıışrırı1 §ontın.dıı; Boraetine t|air (İstanbul) Toplıı Basın Mahkenresinalen verilen E/2/955 ta.rihli hiikntin tenıyizen incelenıııesi o ;,or c. M. u. liğt ile miitlahil tarofındaasüresindo istitla Ye Şartı ifı etlilerek ,ıeva evraı., tastlik istiyen telılİğnnme ileılaireye göndorllmekle lcabı ıııiizakere oluntiu:
I)osyı.rc, Gerekçeye vo tıılr<lire göre yerincle olınayın itirazlorın ı,edıliylohükmtin isteııı gibi tasdtkınıı r,e nıiicıahilin dopo po.ur,rın irat kayriına ||/7/s6Btarilıinde ittifıl<la katıır, r,erllıli.
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İKİNCİ ÇİÇEK PALAS
YAZAN;

PEYA_üİİ SAf,A

Evvelki gece, I)faın Tiyatrosunda,ki hldiseyi ikinci bir Çiçek Patas va,k'a§ı
gitıi gören ga,zeteci a,rka.daşlar var.

Mukayese doğru.
Birinci Çiçek Pa,las vak'asında, çoğu Edebiyat Fakiiltesinin solcu ta,lebosi,

N6zınr }fiknet tora,ftarlariyle ınilliyetçi gençler birtıirine girmişlerdi. Bu tertibi
ha.zırlayan solculardan bizıları (meseld Sevim Tarı), birkaç sene sonra ya,kala-

nan bir komii,ııist teşkilA,tının eleba,şıla,rı otarak tevkif, muhakome vo ha,psedildi-
ter. şimdi cezdevindetlirler. I)ram Tiya,trosun.la.ki vak'ad.a da,, gazeteci a,rkadaş-
Ların pek iyi tanıdıkları b5ıı sicilli komünistler vardrr. Bu defa, Dino'larrn to.
hum ektikleri ve senelerden beri bir solcu yuvası hAlinde ka,ynadığını içinden
ve l)ek yakından bildiğiıııiz Güzel San'a,tlar Akadenıisinin bA,zr gençleri h6dise-
yo Alet olnruşlar. Belki, bizdeki yetersiz kanun anlayışiyle bunlarrn maksatları
aleyhine iıir delil bulunııra,z ve hepsi serbe§t brrakılır. Ayrr mesele. Fakat, Eeh-
çet l(emal ÇağLır gibi yalnız ıırilliyetçi şiiirlere yöneltilen topltı hücumun srrf
etlebi tıir galeyandan doğduğuna asla inantlamıız.

Nasıl irı.anırsınız? Edebiyatta ve giizel san'atların herhangi bir şubesinde,
kendileri gibi düşünırıeyenlere taarruz ve haka,ret etmek, koro h6,1inde yuha çex_
mok, arbedel,e ve döğüşe sebebiyet verrııek, herhangi bir teldkki sihibine tanın-
inış bir hak mr,tlrr? Solcuya alkış, ıırilüyetçiye yuhal.. Bunrın minasını aJıla,ma-
nıa.k için, arttk "gafil,, ı,asfrnrn ifaıleden iciz oltluğu sinsi bir ina,nç ve aksiyon
plinında, yer alınak lAzıın.

Evvelki akşa,m Drarrr Tiyatrosıındııki sözde "Şür ve Müzik,, Gecesini tertip.
leyen Türk EdebiyatçıLır Derneği adındaki teşekkülii,ıı İdare Heyetinde, kurul-
iluğu zanıan, ben de va,rdtm. §ait F'aik'e ait bir ya,zrm üzerine, orada,, şahsıma
karşı r,e haberiırr ırlnradan garip bir hareket sezdiğm için, derhal istifa, ettim.
Bu derneğin kıırulıış ınekanizrrrasıntla tla burnuma bizı ni}ıoş kokular gelmişti.
Bu tla başkı bir mdceradır.

Solcularrn },uvası gazeteler, Draıl Tiyatrosundaki hidiseyi örtbas etmek
için, onu gençliğin ınisunr heyecanına, bağlayıp geçecekler nıidir Göreceğiz.
Aksi hal bana. hayret verir. Fa.kat Enrıiyet ma,kamlarının .tlelil bulm.akta çeke-
cokleri zorluk ve solcu ga,zetelerin hidiseyi kapatmak için gösterecekleri ustalık
ne olursa olsun, bu ikinci Çiçek Palas hidisesi, her yere olduğu gibi gençliğin
ara§rna, da sokulan enfeksiyon mihraklarının ne derin iltihaplarla işletliğini bel_
li e<len apselerden tıiridir.

Buna tiiylece ıninı koyduktan sonra, şiıırdilik, biz de ba,hsi burada kesebiliriz.

Milliyet'ten

MUI(ADDE§ı vATANIlMIzlI GÖz DİI(MİŞ OLANLAR"A ItAa,ŞI YAZILAN Bfu
şİİRİN Eüı,İİNÖNÜ HALKEVİNDE BiR DDEBİYAT TOPJ-IINTISI 1}fÜNASEaE-
TİYLE oI(UNMA§I SIRA§INDA DA EDEBİYAT FAI(Üİ-TE§İNDEKİ l(ottÜ -

NİSTLER ,\YNI şEKİLDE HAREK]E|I ET1IfİŞLERDİR.
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