Bir ölümün son tahlili
Peyami SAFii
karineler az değildir. Evvelâ bu
Fuat Güzaltan’ııı ölümünden son
ra yazılan ve söylenen şeylerin
ölüm, Rusya gibi cinayet yuvası
haline gelen bir memlekette vukıihepsi gösterdi ki, Türkiye’de oıuın
bulmuştur. Bir Amerikalı yazarın
intihar ettiğine kimse inanmamış
dediği gibi “Rusya’da en şaşılacak
tır. Zavallı kuryemizin beden ya
şeylerden biri de bir insanın tabii
pısını, mizacını, hususî ve resmi
bir
ölümle
ölmesidir.” Sorifa
hayatını
bilenlerin hepsi, onun
Fuat Güzaltan, Moskova’nın gö
kendi eliyle canına kıyması için
zünde varlığı ile yokluğu müsavi,
hiçbir sebep olmadığını söylemek
alelâde bir memur değildir. O, Rus
te müttefiktirler: Ne bir akıl has
ya ile Türkiye arasında devletin,
talığı, ne bir sinir sistemi muva
sırasına göre, en büyük sırlarını
zenesizliği, ne şifasız bir illet,
ne ümitsiz bir ^şk, ne bunaltıcı
getirip götüren adamdır. Sonra
bir sefalet, ne ağır bir gurur ya
Fuat Güzaltan, kapıları yumriiklıyarak, camları kırarak, .«-âğla
rası, ne bir aile ihtilâfı, hiç, hiç
birşey.
rım yolarak, âni bir delilik nöbe
ti içinde kendini öldürmüş değil
Buna karşılık, Fuat’in öldürül
düğünü kabul ettirecek işaret ve • dir. Bilâkis, ölümün şekline goıe, evvelden hesaplıya ıak ve aklıy
la iradesine tamamiyle hâkim ola
rak intihar etmiş gibi gösteriliyor.
Bu takdirde onun kendi evinde ve
yatağında kendini öldürmesi lâzımgelirdi. Bir trenin kompartı
manını seçmesi için ortada bir ter
cih sebebi yoktur.
Bıı hazin bahsi deşen muharrir
arkadaşlar ve ilgili insanlar dikkat
ettiler mi, bilmiyorum. Kuryemi
zin ölümü, Dışişleri Bakanımızın
Amerika seyahatinden bir müddet
sonra vukua geldi. Bu da bir te
sadüfe hiç benzemiyor. N’ecmeddin Sadak’ın Başkan Truntaıı ve
Amerikan makamlariyle temasla
rında
ajanslara ve gazetelere
geçmiyen bir gizli konuşma ve an
laşma ihtimalinden pirelenen ev
hamlı Kremlin, böyle bir sır var
sa onu çalmak için, su içmek ka
dar tabii
gördüğü bir cinayeti
işlemekten çekinmemiş ve Fuat’ciğin kanını içmiştir.
Hayır, Fuat Güzaltan intihar et
memiştir. Asıl intihar eden mâ
nevi şahıs, bu müselsel cinayetle
riyle ağır ağır kendi canına kıyan
ve hâlâ bunun farkında olmıyaıı
azgın ve şaşkın idaredir: Bolşe
viklik.

