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ÖN S ÖZ 

Toplumdaki çelişkiler birikiminin en güzel ör
neklerindendir Tevf fü: Fikret. 

Kırsal kesimde, -19. yüzyıl gö�ünümüyle
teodal ilişkiler; kentte, küçük el sanayii ve yaban
cı burjuvazi egemen. Bu altyapı, doğal olarak üst
yapıyı da biçimlendirecek: sıkı sıkıya dinsel dünya 
görüşüne, İslam ortaçağ değerlerine, ümmet ya§a
yışına ve uygarlığına bağlı, her türlü yeniliğe kar
§1 kuşkulu ve direnici bir toplum. Sömürü, karabas
kı, yoksulluk, cahillik, gerilik içinde çalkalanan 

bir ülke. 
Fikret, bildirisiyle, eylemiyle bu toplumun ve 

yönet1cilerinin karşısına çıkmaktadır. Böyle bir ül
kenin düşünen, yargılayan ozanı iç1n başka bir 
alternatif söz konusu olamaz. Bunun içindir ki 

Fikret, gerçek kişiliğini kazandıktan sonraki ya
§antısını kavgayla, mücadeleyle geçirmiştir. Ve 
yine bunun içindir ki o, içinde bulu..-ıduğu toplum 
düzeniyle hiç bir zaman uyuşamamış, hep çat1ş

mıştır. Bu yanıyla o, za.manmın bir 'yalnız adam'
ıdır. C.A. Kansu'nun deyimiyle; ccörneklik bir ya
bancıdır, karabaskı yönetiminin özgür çocuğudurn o. 

Hiç bir sanatçı durup dururken ortaya çıka
mayacağına göre -özellikle devrimci sanatçı-, 
F.ikret de hiç yoktan 'özgür çocuk'luk, 'devrimci 
ozan'lık a.şamasına varmamıştır. Fikret de belir] 
aşamalar geçirmiş ve bazı etkenler onu devri.mel 
çizgiye sokmuştur. Bu etkenleri şöylece özetıeyebi-



tiriz Fikret'in başkaldınsı ve devrimci özelliğinde; 
içerdcki kötü crtamla kendi iç ya§antısı, iç deney
leri ve iç bunalımları ile F'ransız toplumcuları 
föıemli rol oynam�şlardır. 

Fikret, getirdiği devrimci-toplumcu özle top
lu.mcıal düşünce tarihimizde bir dönemeçtir, bir it
mcdir. Fikret, içdevrimini gerÇekleştirmi� ve kale
mini, kellesini toplumcu kavganın emrine vermiş 
sayı'ı sanatçılanmızdandır. Onun, 1900'den sonraki 
ıcdcvrim bildirileri» bu konuda birer kilometre taşı
dırla:::-. O dönem Türkiye toplu.munun 'eleştirel ta
rihi'dir o:::ılar. Bundan ötürüdür ki, Fikret'in bu soy 

·şiirlerlnin her biri, uyuklamakla esnemek arasında 
b�calayan toplumu ürkütmüş, si'kmiş, sarsmış ve 
yavaş yavaş uyandırmıştır. Zaten devrimci sanat
çının görevi de, toplumu itebildiği ölçüde ileriye 
itmek değil .mi? .. 

Biz burada, baş görevi devrim ortamı hazır
lamıık olan devrimci sanatçının neler yapabileceği
ni F'ikret-Atatürk örneğiyle göstermek istedik. Ve 
Kurtuluş Sava§ı'ndan dört yıl önce ölen Fikret'in 
bu harekete nasıl ideologluk yaptığını saptamaya 
çalıştık. 

Yaşad'ğı dönemde, buluı:duğu ortamda en iyi 
ve en ileri olmayı başaran umateryalist ve insancı 
şairıı Tevfik Fikret'in, içinde bulunduğl'.muz dö
nemde yeniden tartışma gündemine getirildiği göz
önüne alın1rsa, onun, düşünce ya.şamında ne derin 
bir iz bıraktığı kendiliğinden ortaya çıkar. 

Ölmez özü, silinmez izi aydınlık, güzel günler 
habercisi büyük ozan Tevfik Fikret'i saygıyla 
mıycruz. 

Mehmet BAYRAK 
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t - SANATÇI - TOPLUM İLİŞKİSİ VE FİK
RET'İ YETİŞTİREN TOPLUMSA!. ORTAM 

Kişi, içinde bulunduğu ortamın ve koşulların 
ürünüdür. Ortamı oluşturan doğal ve özgül koşul -
lar, kişinin yetişme ve oluşumunda birinci derece.
de etkilidir. 

Sosyal bir varlık olan sanatçı da, öbür insan
lar gibi, hepfaniz gibi yani sınıflı toplumlarda ya -
şayan her birey gibi belirli bir sınıfın ve belirli bir 
katmanın ürünü, aynı zamanda ve zorunlu olarak 
belirli bir kesimin beğeni, duygu, düşünce ve dilek· 
lerinin temsilcisi ve sistemleştiricisidir. 

Toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal durumu 
ve buna göre gösterdiği sınıf sal biç.im ve sınıfların 
karşılıklı ilişkileri ile sanat, felsefe, din, bilim gibi 
ideolojiler birbirinden ayrılmaz; diyalektik bir birli.k 
oluştururlar. Daha doğrusu ideoloji; .maddi yapı·· 
nm, maddi koşulların, insan dimağında yansıyan ve 
görünen maddi yankılarıdır. Geçimle bilinç biribi.· 
cinden ayn, biribirinden farklı değil, bir şeyin iki 
yüzü gibi bir birliktir! 

· 

1 - (C.E. Zade'den aktarılarak; M. Bayrak Toplumcu 

Düşünce ve Edebiya.tunı:r.: Yeni Adımlar, Şubat 
1973) 



Kısaca, ister gelenekçi, ister devrimci olsun, 
hiç bir sanatçı durup dururken ortaya çıkmaz; sa
natçıyı ve sanat ürününü, toplumsal yapı belirler, 
biç.imlendirir, yönlendirir. özellikle devr!mci sanat
çı toplumdaki bir birikimin, bir oluşumun ürün.'U
dür. 

Bir sanatçıyı ve sanatını gerçek kimliğiyle ta
nımak, anlamak için, onu yaratan toplum yapıs�nı 
bilmek gerekir. Top"um yapısı. bilinince, ya§amın 
estetik bir görüntüsü de.mek olan sanat da, sanat
çı da kolay anlaşılır. 

Öyleyse, Fikret'in yaşadığı ve yetiştiği dönem 
O::;manlı: toplumunun, toplumsal yapı ve görünümü 

ile sınıfsal niteliğini ortaya. koymak gerekmektedir. 

19. yüz-111, feodal Osmanlı yaşantısının, eski 
ya�aı.Lı koşullarının yavaş yavaş yıkma doğru git
tiği bir dönemdir. Birçok siyasal, askeri, .mali ve 
ekonomik sarsıntılara ve d�ğişimlere sahne o1m11ş
tur. 1839 Tanzimat Buyruğu'ndan sonraki gelişim 
ve oluşumlar ve batının kapitalist ülkelerinin de 
etkidyle dört büyük sınıf ortayıa çıkmıştır. 

Bu s�nıflardan birincisini, saray ileri gelenleri 
ve devlet adamları ile İstanbul'da ve taşrada ya

şayan, sarayla ilişkisi bulunan bir kısım toprak 
sahipleri, eşraf, asilzade'er ve ulema; ikincisini, ço
ğunluğu Türk ve müslüman olmayan ticaret bur· 
juvazisi; üçüncüsünü , küçük mülkiyet sahibi olan 
esnaf ve köylü tabakaları ile memur kesimini de 
içeren küçük burjuvazi; dördüncüsünü, henüz ör
gütlenmemiş, bu bakımdan sessiz ve bilinçsiz gibi 
kalan ame:e ve ırgatl!ar (işçi ve köylü) oluştu· 
rurlar. 

12· 



Bunlardan birincisi, ötedenberi kökleşmiş l.ıu
lunan sosyal yapısına ve yru;am koşullarına göre 
az çok güçlü bir ideoloji sahibi idi . Medresesi, tek
kezi, camisi, görenek ve alışkanlıkları vardı. Dev
let ve yasa, bu sınıfın çıkarının ve ideolojisinin bir 
ifadesiydJ. Fakat bu sınıf o dönemde artık ekono
mik temelini yitirmişti. Yağmalar, ganimetler, sa
vaş tazmi.natı kalmamıştı. Halktan alman vergiler 
gittikçe azalıyordu. Arazi gelirleri de küçük sanat
lar gibi Avrupa'nın ekonomik saldırısı karşısında 
tutunamıyordu. 

Böylece aristokrasi ekonomik te.me�inden yok· 
sun kalınca siyaral bakımdan da sarsılmış bu"unu
yordu.. Tutunmak için yeni yeni yollara başvurma!� 
zorlll!daydı. Aslında Tanzimat hareketi de, bu 've 
buna benzer zorunlukların ürünü ve sonucuydu. 

Tüylen.meye başlayan burjuva sınıfı, Avrupa 
burjuvazisinin geniş ve yoğun gelişimine uygun 
o:arotk ve biraz da ona bağlı o"arak ilerlemekteydi. 
Fakat kendisi Türkiye koşullarında pek garip bir iç
sel karşıkoyma (antagonizm) içindeydi. Çıkarları 

birbiriyle çelişen ve çat:ı�an üç kat.mana ayrılmıştı : 

1 - Doğrudan doğruya yabancı olan ve kapi
tülasyondan yararlanarak ülkenin ekonomisini el
de tutmak isteyen Avrupa'lı burjuvazi, 

2 - A vrupa'lı burjuvazi ile elele veren ve İs
lam burjuvazisinin gelişmesine engel olan yerli gay
rimüslim burjuvazi (daha çok ticaret alanında), 

3 - Doğmakta olan İslam ya da Türk burju
vaziı:ü.' 

1 - C.E. Zade : Milli Edebiyat Yok Sınıf Edebiyatı Vardır; 

Projektör, Mart ,.._ 936 
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Avrupalı ve müslüman olmayan kapitalistlere 
karşıkoyabilmesi için bu sonuncular -bir zamanlar 
devletçe llhayriye tüccarların adı altında kısmen 
örgüt'..endirilmiş olmakla birlikte istenilen geli�me 
elde edilememiş ve yabancı burjuvaziye karşı koya· 
rnamışlardır. Bunlar ulusal ekonomiye yani kendi-· 
lerinin rekabetten kurtulmalanna devletçe de önem 
verilıiı.esini istiyorlardı. Buna karşılık yabancı ve 
Türk o:mayan tüccar, -Düyı1n-u Umumiyenin ge
tirdiği sosyal, siyasal ve ekonomik uyduluktan 
ötürü- dış burjuvazinin .siyasal ve askeri yolla 
karışmasını istemekten bile çekinmezdi. Çünkü ül
kenin siyasal ve hukuksal durumu, bu sınıfın iste
dlği gibi hareket etmesine ve gelişimine engel ola
mıyordu. 

Prof. Niyazi Berkes, Osmanlı imparatorluğu 
içinde Lmparatorluk durumuna gelen <ıDüyün-u 
Umumiye Osmanlı devlet borçlarınnın o günkü 
durumunu ve egemenliğini şöyle anlatıyor 

<ıTürkiye şimdiye kadar devletlerin orduları ve 
donanmaları tarafından lşgal edilmemişti. Şimdi 
bunu yapmaya kalksalar birbirlerine gireceklerdi. 
Bunun yerine daha akıllıca ve daha karlı bir yol 
buldular. Bir mali korporasyon kurarak ve bütün 
Türk borçlarını birleştirerek bu korporasyonun 
sermayesı haline getirdiler. Bu idare, Fransızca 
ıı.dının tercümesi olarak bizde <ıDüyı1n-ı Umumiye» 
diye bilinir. Biz çok kere anlamını ve niteliğini an
lamadığımız işlere Frenkçe veya Arapça bir isim 
taktık mı tatmin olunur, fazlasını araştırmayız, 
Bugün mesela <ıKonsorsiyom» sözcüğünü duyuyo
ruz, fakat bun.un ne demek olduğunu acaba içimiz..; 
de kaç babayiğit bilir? O zamanki <CDüyün�ı Umu-
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miyeri de (ki Türkçesi 'Devlet borçları' demektir) 
bu çeşit rengi, kokusu bilinmeyen bir nesne idi. Bu, 
ödenemeyen Türk borçlarına karşılık memleketin 
tabii kaynaklarının gelirlerine konmuş bir haciz 
olduktan başka bu kaynakları işletecek uluslarara
sı umüşterekü'l-menfaaıı bir kumpanya idi. Bu 
borçiar ödeninceye kadar Türk .tabii kaynaklarını 
bu kumpanya idare edecekti; Türk maliye nazır
ları vakitlerini istedikleri kadar div�n ve kaside 
yazmaya harcayabilirlerdi artık.' Gereken toprak, 
vergi ve eğitim reforml.arının yapılmaması yüzün
den paşaların elinde iflas eden Türkiye, Düyftn-u 
Umumiye idaresi altında öyle bir iş!etrneye tabi tu
tuldu ki her yıl münasip miktarda faiz ve borç 
ödendikten maada bu korporasyon yabancı devlet
lere borç verecek kadar kar ediyordu. Yalnız gelir 
ve karlar tabii Türkiye'ye değil, sermaye sahiple
rine ait olacaktı. Mesela İtalya Düyftn-u Umumiye-:
den aldığı istikrazla Trablus harbini finanse etmlş
ti. Yani Türk kaynaklarından ve halkının emeğin
den edinilen karlarla Türkiye'ye karşı bir harp fi
nanse etmek mümkündü. 

Düyı'.l.n-u Umumiye aynı .zamanda Türkiye'de 
demiryolu ve sair nafia işlerinde, bazı tanın kol
larınçla yatırım yapıyor veya yabancı sermayeye 
yatırımlar yapmak için aracılık ediyordu. Düyftn-u 
Umumiyenin yatırımları, işletmeleri, m�asebesi 
tıkır tıkır işliyordu; gayet muntazamdı ve hiç ş�� 

ı - Feodal ve çözülüş dönemi üretim ve yaşam tarzının 
geçerli olduğu toplumlardaki şiir-şair ve bunların 
toplumla ilişkileri bir gelenek çerçevesinde yetenekll
:yeteneksiz tüm yöneticilerin şairliğe soyunması 
baslı basına bir inceleme konusudur. 
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kası yoktu; blr köylü bu idarenin tekeli altında olan 
kendi yetiştirdiği tütünden yarım okka bir yana 
o:ıklıyayım dese reji kolcuları tarafından küt diye 
a·mndan vurulurdu. Düyıln-u Umumiye İdare 
Meclisi Reisi Sir Adam Block, Hindistan'daki İngi
liz kral vekilleri gibi bir şeydi; Türk maliye ve eko
nomisine ait hiç bir iş onun malümatı olmaksızın 
yapılamazdı. 

Türkiye'de demiryolu, liman, maden, telefon, 
bankacfık gibi işler, birçok ticaret ve hatta bazı 
tarım ve toprak kaynağı işletmeleri hep yabancı 
.sermaye ile finanse ediliyordu; tabii bunlar da Dü
yıln-u Umumiyenin himaye ve teşviki altında ge
li�iycrdu. Türk gelirlerine ait her şey «borçlar ida
reGi»ni ilgilendirirdi. Artık Türk borçları ka:ubelaya 
kadar ödenmese de olurdu. (1845'te alınmaya baş
lanan bu borçların taksitleri yüz yıl sonra 1954'te 
bitmiş, ancak daha bitmeden «konsorsiycm)> adıyle 
Y'eni bir oomürü mekanizması kurulmuş ve bugün 
de yürürlükte. M.B.) 

özel teşebbüs hürriyeti tamdı. Devlet eline 
geçen parayla istediği gibi yatırım yapabilirdi. Bu 
yatınnların çoğu camilere, ziyaretgahlara, türbe
lere, tekkelere, İslam alemindeki kutsal. ve önemli 
yerler için hediye'ere, Arap ve Ticani şeyhlerine, 
f;!Dnliklere, paşaların sırmalarına, kordon ve ma
dalyalarına, polis merkezlerine, vilayet konakları
na, hafiyelere ve zararlı şey·er yayınlamamaları 
için gazetecilere gidiyordu. Bunlardan kalan para 
ile de bir iki rüştiye, bir iki sanat okulu, idadiye 
v,e bir miktar da sübyan mektebi açılmıştı. .. Tan
z'.mııtın ekonomi, endüstri, devletçilik gibi ihtiras
ları unutulmuştu; bunlar gavur:ara mahsus şeyler-
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di. Borçlar idaresinin yatırımlan sayesinde rnem
l{!ket yaiancı bir refaha da kavuşmuştu. Vatanın 
refahına hizmet yolunda devletin başlıca ciddi 
meQguliyetlerinden biri yabancı sermaye gruplarına 
boyuna iş.etme imtiyazları dağıtmaktı. Bu sayede 
l[ı08'de Abdülhamit idaresi düştüğü zrun�n '.fürk 
halkı adamakıllı soyulup soğ·ana çevrilmişti. Hiç 
bir ulus batılılaşmayı bu kadar pahalıya sat:n al
mamıştır.»1 

Küçük burjuvazi eski feodal koşul'ara göre 
kurulmuş ve biçimlenmiş olan bir geçim tarzının, 
bu geçime bağlı bulunan bir ideolojinin (din, ahlak, 
ezt·etik, beğeni gibi sosyal ilişkilerin) tutucu çerçe
vesi içinde, ekonomik temelinin uarsı'mas�ndan 

doğan bir hayal kırıklığı sonucu artık yer ve ge
çimini koruyamaz duruma geliyor ve özellikle bt
rinci tabakaya ve hatta ikinciye de blr dayanak ve 
güç kaynağı olmaktan uzaklaşıyordu. ötedenberl 
Olduğu gibi yine şH.:ayetçi, yine isyankardı. Fakat 
hal.a gerçek düşmanını göremiyordu. 

İşçi ve köylü (amele ve ırgat) sınıfı, Avrupa'da 
önem�i bir rol oynamaya başladığı ve ideolojisini 
yaymaya devam ettiği halde, Türkiye'de henüz onu 
örgütıendirecek ,'Qir ekonomik temele ulaşılma"'." 
mıştı. Büyük tröstler, fabrikalar, sanayi merkezleri 
kuruJ.mamıştı. 

Düyun-u Umumiyenin ( = Devlet borçlan) üze
rinde bu denli durmamızın nedeni şu : Geçmiş ta
rihimizde ccDüyun-u Umumiye» adıyle anılan tu 

1 - Prof. Niyazi Bexkes 200 Yıldır Neden Boealıyonız. 
1965, a. 35-36 
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kurum, bir bakıma Türkiye'nln geleceğini sapta� 
mıştır; eski deyişle kaderini tayin etmiştir. 

Osmanlı devleti, bu kurum vasıtasıyle emperya
list devletlerin güdümüne girmiş ve bu ülkelerin 
açık pazarı, sürüm yeri ve hammadde üreticisi du
rumuna girmiştir. Ekonc.mik güdüme_ giren ülke
nin sosyal, siyasal ve kültürel alanda da uydulaşa
cağı açıktır. Başka bir deyişle, esasen bir ekoncr 
mik mekanizma olan emperyalizm, Osmanlı devle
tinin doğal ve özgül koşullarını da değiştirmiştir. 
Nasıl değiştirmesin ki, bir ülkeyi istediği takdirde 
rahatlıkla savaşa sokabillyor. Niyazi Berkes'in ver
diği örnek bu açıdan ilginçtir. Aslında bu, Düyfuı-u 
Umumiye ve ortaklarının yarattığı ilk ve son sa
vaş değildir. Esasen cıdünyayı sömürmek isteyen 
Avrupa emperyalizminin önünde Osmanlı impara
torluğu bir seddi. Bu seddi yıkmak, Ortadoğuyu ve 
giderek Uzak Asya'yı sömürmek için, devamlı sa
vaşlarla Osmanlı imparatorluğunu bir savaştan 
bir savaşa sürükleme politikası güdüyorlardı. Sa· 
vaşlardan yenik çıkan Osmanlı devletine kapitü
lasyonlar yüklüyor, devleti, mali, ekonomik, polltlk 
egemenlikleri altına alıyorlardı. 

Bu devletler Türkiye'yi, Birinci Dünya Sava
şı'nın sonunda olduğu gibi, ordularıyle kuşatmadı
la'r. Fakat savaşlardan yenik çıkan devleti emıek 
için mali bir korporasyon kurdular.»' 

Bu, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başla
nnda baskısı iyiden iyiye kesinleşen ve keskinle
şen ve 20. yüzyılın başlarında silahlı kılığa yeniden 
------- 'l 

ı - Sabiha Sertel; İlericilik ve Gericlllk Kııvı-asuıda 
Tevfik Fikret: 1969, s. 2g 
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bürünen emperyalizmin, Osmanlı devletinde sah
nelediği yeni bir oyundu. Ve bu oyun Abdülhamit'i 
uzun süre tahtta tutmuş, bu ülkedeki işleviyle bir 
İkinci Meşrutiyet'e, blr Balkan Savaşı'na, bir Bi
rinci Dünya Savaşı'na ve oluşturduğu birikimle 
giderek 1919-1922 Türk Ulusal Kurtuluş Devrimine 
yolaçmıştır. Bu nedenle 19 ve 20. yüzyıl Türkiye 
taı·ihinde önemli bir yeri v,ardır bu kurumun. 

Kırsal kesi..l'll.de feodalizmin, .kentte küçük el 
sanayiinin egemen olduğu Osmanlı devletinin, mev
cut ilkel üretim araçları ve ilişkileriyle Avrupa 
tekniği ve kapitali karşısında tutunamayacağı 
ortadaydı. 

Avrupa kapitalinin ülkeye girmesi ve malları
nın pazıa.rlara akması yaşam koşullarını değiştir
miş, buna karşılık ülkenin üretim gücü gittikçe 
gerilemiştir. 

«Değişmekte olan yaşam koşullarıyle, değiş
meyen temel arasındaki ilişkiler, çelişkileri artır
maktan başka sonuç vermiyordu. Sömürücü Avru
pa kapitalizmi, emperaylizm safhasına girdikten 
s0nra, Afrika ve Asya'yı sömürgeleştirdiği gibi, 
Os.manlı İmparatorluğunu da sömürgeye çok elve
rişli bir saha olarak buldu. Fakat İmparatorluk, 
dışardan gelen baskı ve ekonomik etkiler karşısın
da sadece üstyapıyı değiştirecek kararnameler ya
yımlamakla meşguldü. Devlet yönetimi, müstebit 
padişahların, paşaların, derebeylerinin keyfi yöne� 
timlerine bağlıydı.»1 

Ahmet Rasim, İmparatorluğun bu yıkılış döne
minin panoramasını şöyle çizer tarihinde 

ı - Sabiha Sertel; aynı es�r. s. �5 
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<(Devlet-i aliyede bir kaç yüz senedenberi mun.,. 
tazam bir hükümet şekli görülmüyordu. Hüki,i.met, 

f crtlerin haklarnıa, fertler de hükümetin haklarına 
karşı bir vaziyet almış gibiydiler. Ortada kanun na
mına ya ',nız şeriat sözü vardı. Irz, can, mal, keyfi 
muamelelere tabi idi.Katil, işkence, angarya, mü
sadere, muhakeme etmeksizin sürgün, yolsuzluk, 
rüşvet, zorbalık, meskenlerin dokunulmazlıktan 
mahrum olması, suç işleyenlerin cezasız kalması, 
şeriat mahkeme:erinin terbiye kuvvetinden uzak ol
ma::n, maarifin azlığı, taassubun zararlı neticeleri, 
hükümetin harici münasebetindeki karışıklık, mem
leketin içinde istiklal davalarının birbirini takip et
mesi, hudutların asayişten mahrumiyeti, bunun 
gibi ahva1·ve fenalıklar, hükümet makamına geçen 
kimselere intikal etmiş bir salatnat ·mirası idi.ıı' 

İşte Tevfik Fikret, yukarıdanberi anlatmaya 
çalıştığımız bu birikimin ürünüdür. O, gelenekçi 
çizgide değil, toplumcu, devrimci çizgide yer al· 
mıştır. Düşünen kafa, gören göz ve iyi niyetlilik 
F'ikret'i bu çizgiye sokmuştur. 

Bakınız, Fikret daha 1898'lerde Süleyman Na• 
zif'e gönderdiği bir mektupta ; karabaskının ve kö
t.ü koşulların boğucu, ezici, tedirgin edici havası 
e.�tın:laki ruh durumunu nasıl anlatıyor : 

((Yeis ... Yeis ... Yeis!.. meyusum kardeşim; 
dehşetli bir buhran-ı infial (kırgınlık bunalımı) 
içindeyim, sönüyorum . Bu biraz daha devam ederse, 
eyvah!.. Sebebini söyleyi.m mi?, Fakat bu o k:adar 

tuhaf ki gülersiniz diye korkuyorum; bazen kendini 
b�le kendi halime gülüyorum. K:oca bir alem içinde, 

ı - Ahmet Rasim; Resimli ve Haritalı Tadh-1 Ostna:nr;. 
den aktarılarak; a.ı;e., s. '2·3•2' 



yalnır.m, Nazi! ı En !ts.ntlıni a:rkadaşla.nmın ara. -
sında sokağa çıplak çıkmış bir adam hissiy'.e titri
yorum; herkesin vicdanı kapalı, örtülü; yalnız ben.; 

çıplak! Herkes hiç olmazsa üniformalarıyle -ne 
diyeyim- setr-i cilt ediyor; herkes zaman·n alayiş-i 
denaetitıe (alçaklık gösterişi) bürünebiliyor; herkes 

nartıus'u geçinerek alçak ya§amanın kolayını bulu
yor; herkes bu hava-yı rezi.Jctte (rezalet havasında) 

nefes ala.bilmek için bir suhulete (kolaylığa), bir 
çareye, bir efsuna (büyüye) malik ... 

İşte namus-u kalem; namus-u .matbuat, na
mus-U edep .. . O da öldü, o da çiğnendi. Gazetesine 
bir jurnal sure ti basamıyanlar artı k gazeteci sa
y�lamıyor. Sonra içimizde o edepsiz'eri galebe-i 
şirretlerinden (edeps izlik üstünlüklerinden) dolayı 

tebrike ko1acak, ((bir gaza ettin ki hDşnut eyledin 
Peygamberi! ı> alkışJarıyle onların bu dan1şıklı dö
ğü§lerini, namussuz'uğun bu vicdan-şiken (vicdan 
kırıc�) zaferini alkışlayacak namuslular da var! 

Bilir misiniz, bu zamanda namus, zarfını ke
mirir bir cevherden başka bir şey değil. Size koçu
yorum ; elbette siz beni anlar, benimle ağlarsrnız. 

Bayramın iik günündenberi damarlarımın içinde 
bir zehr-i infia1. (infial zehri) dolaşıyor, kan:mı 
yakıyor; burada artı!{ herkesin benden ürktüğünü, 
kaçmak istediğini görüyorum. Herkes edepsizliğe 
hak veriyor; bana diyorlar ki Zaman hakl'dır, 
akıllıdır; sen budalasın! Allah aşkına siz öyle yap

mayın, siz bari deyiniz ki Sen budalasın; fakat 
zaman haklı , akıllı değildir! 

Ye'simin derecesini düşünemezsin kardeş'.m; 
kendimi taşlara çarpacağım geliyor. Fakat hani be
nim hun-i hamiyetimle (yurtsever kaımnla) kirle
necek bir temiz taş!» 
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Fikret, bir gerçek olarak gördüğü altyapı ·ve 
üstyapı bozukluğu ve çöküşü karşısında başkaldır
mıştır. ((Sis», bu çıkışın ürünü ve yukarıdaki mek
tupla, Alunet Rasim'in çizdiği panoramanın şiirsel 
biçimidir. 

«'Sis' Tevfik Fikret'in günle yarın arasına ge
rili bir ipte gelişen t o p ı u m s a ı k ar a .m -
e a r 1 ı ğ ı n ı n en güzel örneği, bu toplumsal 
karamsarlığı besleyen baskı yönetiminin yaman 
yergisi, o hiç bir ışık süzülmeyen karanlık geriliğin 
Öfkeyle yerden yere çalınışıdır.»1 

O, yüzyıllar boyunca övmekle .bitirilemeyen İs
tanbul'u bir paçavra gibi yerden yere çalar. Hatta. 
bu yüzden bazı çevrelerle de çatışır. 

Gene bir sis kaplamış ufuklarını, iınatçı bir siet, 
gitgide büyüyen bir ak karanlık. 

Ne ika.dar tatlı, cana �m, ne kadar, 
süzgüın, mavi gözlerime sen uzaktan! 

Oysa ne farkın var kirli kadınlardan senin, 
hiç bir şey umurunda icleğil, belli, 
ne btın.ca. acı türkü, ine bunca kan ağlayan! 
... . . ................. . . .  
Koynundıa oorıııoo nice yam.tık �:rasmda 
kaç taınesmin aım. açık, yü.zü ak? 

Ey .mahkemelerden her gün kovntan halı! 

Ey kalem ve kl'ıç, siyasi iki mahkft.m, 
örtün, ey İstanbul, kanlı toprak, 

(A. Kadir söyleyişiyle) 

ı - Ceyhun Attı! Kansu; Tevfik Fikret ve Devrim; 
Türk Dili ,sayı 203, s. 484 



Devrimci birlki.m, 1908 ku§ağınca. eyleme geçi -
rilir, karabaskı yönetimi yıkılır; İkinci Meşrutiyet 
devrimi doğar. Mithat Paşa Anayasası yürürlüğe 
l;:onur; yeni bir eşitlik ve özgürlük döneminin baş
ladığı kamuya duyurulur. Sis artık dağı:mış ve ye� 
ni bir gün doğmuştur. 

Fikret, ideoloğ ve öncülerinden olduğu ve dört 
gözle beklediği bu hareketi, doğan bu yeni günü 
alkışlayarak karşılar ve karanlıkların şiiri «Sis»e 
karşı, ay dınlık1arnı şiiri «Rücu-Dönüş,, doğar : 

Sen ey çevresi yeniliğin, o uğursuz gecenin 
ilişiği yok seninle; sen �.crefllsin Ulusun . 

.. . . . . ..... .. .......... . 
Doğru at adımlanm 
Düşün : Biıgiinıkü adımlar m.zırbyor ya.mu. 
Ve siz, ey ordumuzun \8Jllı şanlı :erleri, 
Siz ey güzel w.�ın çocuk:Jan, aydınlan 
Siz ey açık alın ve seçkin vicdanlar 
Siz ey yürekli ve aslım yürekli insanlar! 
İçimde şirncli ne duyguJar, ne dllekler 
Ne sevinçler coşuyor, bilseniz; ıo.e coşturucu 

Ezgiler doğuyor ... Bun1ann şöyle b5yle 
.An.hum, şiiri, esinleri, özü, sözü sizin; 
Sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi siz.fn. 

(C.A. Kaıısu söyleyişiyle) 

Evet Fikret alkışlıyor, fakat derhal toparlanı· 
yor; karabaskı gitti ancak yapılacak çok şey var, 
diyor. Bu bakımdan «doğru at adımlarını» diye uya
rıyor ta baştan. 

Ancak çok geçmeden işbaşına gelen İttihat ve 
Terakki'nin de kimliği anlaşılıyor. Onlar da geri
lemenl.n, kargaşalıkların ve çöküşün esas nedenle-



.rint ekonomik ve mali yıkıl1şta.. arayacakları yerde, 
Tanzimat dönemi politikac1ları gibi, bazı yüzeysel 

değişiklikler yap..rnak�a yetiniyorlar. 

Sabiha Sertel,İttihat ve Terakki'nin kimliğini 

ve işlevini şöyle belirliyor 

«İttihat ve Terakki bu iç .buhran içinde, sos
yal, kültürel, ekonomik bazı kalkınma te§ebbüs
lerlne girişmişti. Fakat köyiü kitlelerini bir ziraat 
reformuyle kalkındırmak, köylüyü mültezimlerin 
zorbalığındarı, halkı yabancı sermayeye (Düyun-u 
Umumiycye, Rejiye) kölelikten kurtan�.ak gJ.bi 
devrimci hareketlere girişmiyor, üretim illşklle
rinde bir ·değişik1ik yapmayı düşünmüyordu. De
mokratik burjuva devrimleri için şart olan dere
beyliği yıkmak, saitanatı ortadan kaldırmak gibi 

temel değişimlere y?naşr:myordu. Şch1rlerde de i.şçi 

kitleleri, küçük ezn2f, yerli ve yabaı:cı sermaye
nin sömürüsü altındaydı. Yabancı sermaye ile. ku
ru'an fabrikalarda, silfı.h fabrikalarında, daha ziya
de imtiyazlı şirketlerde, demiryollarında, diğer lş 
kuruluşlarında işçi.lcrin çah;:ma şartları son dere
ce ilkeldi. Halk kitle"erlnin ne yaşayış seviyes�nde, 
ne kültür ve sosyal durumlarında hiç bir değişik
lik olmamıştı.»' 

Buraya gelmişken,. Türkiye'de ilk Sosyalist 

Parti olup 1910'da ku:u'B.n ü:·.ma\1h So�yalist Fır
kam'nın duru.m değe:rler.dirmes:ne ve önerilerine·. 
değinmeden geçmek yanliş o1ur. F;rka bildi:risi�
de, partinin ilkeleri şöyle belirtilir 

ı - S. Sertel Tevfik Fikret; �- 60 
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cıSosyaUzm ülkemizde bir yanlış anlama sonu

cu olarak pek fazla, pek yanlış ve tamamıyle an
lamına karşıt bir biçimde anlaşılmıştır. Halbuki 

sosyalizm, günden güne daha kötü, daha mil§kül 

bir duruma gelen top�umun aç ve sefil evlatlarıil!n 

refahını düşünür. 

Sosyalizm mutlaka, adalete tam ters olan elro

nomik yapıyı düzenlemek ister. Sosyalizm, ser

mayenin belirli ve mutlaJm ege.men kimseler elin
de bulunmasına karşı kor ve (<herkese hakkı kadar» 
kuralını koyar. Niçin milyonlarca adam birkaç 1d· 
�inin tutsağı olsun. Bir yandan milyonların sağ
ladığı çe�itli zevkler crtasmda tembelce zevk ve 

safaya da.lan sermayedarları, öbür yı:mfö. onların 
emir ve dileklerine bağımlı binTerce aç ve düşkün, 
hastalıklı ameleyi düşünelim. Var:myılan vicdanı 

karartan durmadan ileri sürülen ve toplumu mut
luluğun doruğur.a uTaştıracağı sanılan ahlaka çık

maz lekeler, kirler süren bu levha, Eosyalizmin 
taşlama ıamacı, dokunma yeri, eleştiri alanıdır .... » 

So::ıyalist Fırka'nın amaçları arasında; şimen'" 
diferlerin, banka'arı...n, madenlerin, sigorta kum
panyalarının millileştirilmesi ile her türlü teke
lin kaldırılması, askeri güçlerin milisTerden kurul
ması ,i§çi sınıfının grev hakkı, sosyalizme yararlı 
gösterilere katılmak, oendikalara yardım etmek, iş 
saatini sınırlamak, tek dereceli �eçim yönteminin 

kabulü, basın-yayın ve top'antı özgürlüğü, tazı 
vergilerin ve idam cezas:nın kaldırılması, eğitim 
ve öğretimin parasız 91ması, her türlü saldmdan ve 

savaştan kaçınılması, barışın korunması, iç ve d1ş 
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bütün sosyalist kongrelere katııınması gibi önemli 
konu ve sorunlar vardır! 

O döne.m Türk toplumunun doğal ve özgül ko
şulları, böyle bir hareketin başarıya ulaşmasına 
uygun olmadığından, dilenen başarıya ulaş1lama
mıştır. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var. Ana
dolu'ya gitme olanaklarının oldukça sınırlı olduğu 
bu ortamda, Sosyalist Fırka çalı�.maları, köye ve 
köylüye pek ulaşamamış, daha çok 1stanbul'dak1 
�çi kesimi arasında kalmıştır. 

<cİttihat ve Terakki aşağıdan yukarıya bir dev
rime önem vermedi. Memleketi sanayileştirmeye, 
geri bir ziraat .memleketi olmaktan çıkanp, kapi
talist sanayileşme yoluyle kalkındırmaya çalışma
dı. Emperyalist sermayenin memleket kaynaklanın 
ve iş kuvvetlerini sömürmesine engel olmadı. Esa
sen İmparatorluk, Avrupa sanayii ve sermaye
sine hiç bir surette karşı koyacak durumda değildi. 
İttihat ve ·Terakki partisinin 1908 devriminde he
defi hürriyetti ama, silahını ne bu devrimi kök
ten yok etmeye hazırlanan yabancı sermayeye ve 
emperyalizme ne de derebeyliğe karşı çevirdi. Olsa 
olsa, Türk olmayan azınlık!arın elinde bulunan 
ikinci dereceli bazı iktisadi kumanda mevkilerinin 
Türk sermayedarlarına geçmeı:ıi için çalıştı. Bu da 
yeni yeni tüylenmeye çalışan Türk burjuvazisiyle 
daha evvelden tüylenmiş azınlık burjuvazisi ara
E:anda bir Z1ddiyet yarattı. Milli sanayii koruma, 

1 - Fazla bilgl için;; T.Z. Tunaya Türklye'de Sb'Ml 
Partiler; Süleyman Münir Çapanoğlu Türklye'de 
Sosyalist Harc�etler ve İştirakçi Hİimi; AB. Kuran; 
Osmanlı imparatGJ"luğunda ve Türkiye Cumhurlye-

2·;; 

ti'nde lnk.ılap HareketlerL 
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azmiık Unsurlarına karşı cephe' almak rn:ana.sın.ı 
ifade etti. Bu da partiyi ı;;öven bir milliyetçiliğe 
sürükledi.» 1 

İşte bu tutum ve görüş, O�.manlı Devletl'nin 
sonunu yaklaştırmıştır. Zaten «hasta adam» olan 
Osmanlı, Enver Paşa gibi Birinci Dünya Savaşı'nın 
emperyalist ve sınıfsal niteliğini göremeyen yöne
ticiler yü:zünden, İngiltere'ye karşı Orta-doğuya 
açılmak isteyen Aiman militarizminin kucağında 
ateşe atılmış ve hastanın ölümüne yolaçıJ.mıştır. 
(Osmanlı'nın savaşa giriş kavgasının öyküsüne 

rıonra yeniden değinilecektir.) 

Yazık ki yönetimi ele alan yeni kadro da ayru 
yağma sofrasının adam1arıdırlar. Bunların yaptığı, 
gülümseyen halka bir şamar indirmekten başka 
bir şey değildi. Gazeteci Hasan Fehmi, Ahmet Sa
m!ırn'in yaşam özgürlükleri bile, muhalefet ettik
lerinden ötürü, özgürlük savıyla ortaya çıkanlarca 
bir daha gelmemecesine ererinden alınmıştı. Bu 
da, düşün özgürlüğüne indirilen tokattı. 

Ey '1l.ı!u::-a atılan ıo yı2Jdsına�.ı wlm;t! 
Ey y!Jfalarn saygıyı tepen o :zalim çırpıntı! 
tnusun varlığım, yarayı knts11J tanıyan her 
Vicd� seni 11<..argıyıp, �Jçıalta.rak ı?.nar . . . 
1Jüşsün, saınıa --zoroohğa yatkın- eğilen ooş, 
KopsUın f,e:r.ti '-bir hak diye- aJloşl?.yaın ·elkr! 

(Doksaın Be§e Doğru C.Ai. Kansu söyleyişiyle) 

ittihat ve Terakki'nin işlevini de, Doksan Beşe 
Doğru, Han-ı Yağma ve Rubab'ın Cevabı'yla Fik
ret'e bırakalım 

1 - Sabiha Sertel Tevfik Fikret; s. 79 
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Ei, uğursuz dönem gene : Gene çiğnendi 
nice andlar, 

Çiğnendi, yazık, ulusun yüce umudu! 
Yasa C!Ji_ye topraklara sürtüldü ahnlar; 
Yasa .diye, yaSC", diye, yasalar tepelendi ..• 
Boş yere çığn çığlık, boşuna bu inilti ... 
. . . . . . .. . . . .. . .. . ... . . . . 
Ya�Gımaz ulus, hakkı özleyip solurken, 
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse; 
Uluo ya�anıaz, horlanırken :kurultay 
A 100.tılıp, korkutulup titrer ve sinerse; 

·Ulus y...şanınz, ulusun toplum özü boğulurken! 

(C.A. Kansu söyleyişiyle) 

Gelenler de yağma sofrasının adamlarıymış. 
özgürlüğün adı; yağma, vurgun, soygun, baskı 
olmuş 
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Bu rııafracık, efen.diler .� ki bekler yutu�mayı 
Önü.nüzde titriyoı· - şu ulusu..-ı hayatıdır; 
ınusuu ki şu acılı., 1ulusm1 ki eşiğinde ölüniün! 
Am::. okın çekinmeyin, yiyin, yutun 

hapır hapır ... 

Yiyin efeırıdile:r yiyin; bu doyumsuz sofm sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çetlayıncaya kadar yiyin! 

Efe:-ııdiler pek �ç&mız, besbelli yüzünüzden; 
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, 

kim bifü? 

Şu doyumcul r.ofra., balım gelişinizle övünçlü! 
Hakkıdıl.1 kutsal rov,aşımzın, evet, o hak da 

elde bir! 

Yiyin ıefeıırl:'l,iler yiyin; hu iç�.enliği sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlıa.yıncaya. kadar yiyin! 



Yukarıdanberl sıralanan olaylar ve bu ola.y�a
rın tepkisi bir gerçeği çıkarıyor ortaya. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi gelenekçi ya da devrimci hlç bir 
nanatçı -dar anlamda ozan- durup dururken 
ortaya çıkmaz. Herşeyden önce o, içinde bulundu
ğu, yaşadığı toplumun ürünüdür. Özellikle dev
rimci sanatçı, bir birikimin ürünüdür. Fikret bu 
bak1mdan o'dukça tipiktir. Her şiiri, yanlış, sakat 
bir tutuma ve işleve bir eleştiridir, bir başkaldırıdır: 

Fikret'in başkaldırısı ve devrimci özelliğinde, 
içerdeki kötü ortamla kendi iç yaşant!sl, iç deney
leri ve iç bunalımları ile Fransız sosyalist:eri önem
li rol oynamı§lardır. 

Kansu'nun da dediği gibi, Fikret'teki toplum
sal birikimin kaynağı, ((Osmanlı - Türk toplu.mu.,. 
nun içine düştüğü bunalımdır, bu buna 'ıma çare 
arayan değişimlerdir, yenileşme çabalarıdır. Birey
sel birikimin kaynağı, kendi yaşantısıdır, kendi iç 

yapısıdır; toplumsal birikimin aşıladığı 'değişimci' 
özün, başkaldırıya., devrime dönüııümüdür.»1 

ı - Ceyhun Atuf Kansu Tevfik Fikret ·ve Devrim; Türk 
Dili, sayı 203, 'i· 47gı 



II - YAŞA.MI VE KİŞİL1Gt 

Fikret'in yaşamının uzun uzadıya anlatılma"" 
sından çok, yişamını ve kişiliğini etkileyen ve bir 
bakıma onun için dönüm noktası sayılacak olay
ların tarihsel bir sıralamasını yapmakta yarar var. 

24.12.1867 : Fikret doğııyor. 1878 Anayasası 
yürürlüğe girdiğinde 9 yaşındadır, iki yıl sonra II. 
Abdülhamit Anayasayı kaldırıyor. Fikret 11 yaşm· 
da. Çocukluğu ve ilk gençliği tam Birinci Meşru
tiyet'le İkinci Meşrutiyet arasında geçen Anaya
sasız baskı yönetim.ine raslıyor. 

1888 : Galatasaray Sultanisi'ni birincilikle bi
tiriyor; daha okul sıralarında şiir yazmaya başlı
yor. Hariciye İstişare Odasına sonra Mektubi Kale
mine giriyor. Fakat kısa zaman spnra ayrılıyor. 

1890 Dayısı Trabzon Valisi Mustafa Bey'in 
kızı Nazime Hanım'la evleniyor. 

1891 : Mirsad'da yazmaya başlıyor. Bu dergide 
(tevhid) ve (sitayiş-i" hazret-i padişahi) konulu iki 

şiir yarı�.masmı kazanıyor. 

1894 : Galatasaray Sultanisi'nde türkçe öğret
menliği yapmaya başlıyor ve 1895'te ayrılıyor. 

1895 : Oğlu HaiUk doğuyo;r. 



189°G. : Servet-1 Fümln dergisinde yazmaya ve 
Robert Kolej'de türkçe öğretmenliği yapmaya baş
lıyor-; 

Derginin başına geçiyor ve 7 Şubat 1896'da ilk 
sayısını çıkarıyor. Bu dergide ilk kez «Hayrann adlı 
şiiri yayımlanıyor. Fikret'ten başka Halit Ziya, 
Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit, 
Hüseyin Suat, Hüseyin Siret,, Ahmet Reşit, Süley
man Paşazade Sami, Faik Ali, Ahmet Hikmet, Ali 
Ekrem, Ahmet Şuayip bulunuyordu. Böylece edebi
yatımızda «Edebiyat-ı Cedide» adıyle anılan okul 
açılmış oldu. 

1896 - 1897 : Türk-Yunan savaşı başhyor. Fik

ret bu dönemde 'vatan' duygularının ağırlık kazan
dığı şiirler yazıyor Hasan'ın Gazası, Yenişehir 
Gazilerine, Asker Geçerken, Teşyiden Sonra, Kılıç, 
Kenan, lki Bayram gibi. 

1898 : Abdülhamid'in karabaskısı son evreye 
varmış; Fikret'in babası oradan oraya sürfil.mekte. 
Fikret de tutuklanıyor. (*) 

ullalô.kçuğa.>> şiiri bu tutuklulukta yazılmıştır 

Ağlayan kim, ninen mi yavrucuğum? 
Bizi pek çok seven ,ni, yavrucuğum? 
Sen Halôk'um, o nazlı maşuku.m, 
O ınu kıymetli, sen ımi yavrucuğum? 
Sizi bir ıeın tıalıattur etnıiyecek 
Hangi mel'un, o ben ııni yavrucuğum? 

Fikret, nihayet dayanamıyor ve içini, kafasını 
kemirip duran düşünceleri, şiirleriyle ortaya salı-

(") Ebubekir Hazım Tepeyran'ın. Fikret'in Urfa'ya sü
rülen babasıyla ilgili bazı anıları için bkz. uCanh 
Tarllıle:r - h Olatıralaı-) , !st. 1944 
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yö:r. Kamis-ı Yusuf, _Hande-i Bum, Bahar-ı Mağ
mum, Kahkaha-i Ye's, Fener, Ey 1Iab, Nadiım-i Ha� 
yat hep bu tepkinin ürünleridir. 

Bu tutukluluktan sonra Fikret sıkı sıkıya göz 
altına alınır. 

1899 Bu arada İstanbul'un iğrençliklerinden 

bunalan ve yılan Fikret, birkaç arkadaşı ile birlikte 
Yeni Zclamlla adalarına, sonradan da Hüseyin Ka
zım Kadri'nin Manis:a'nın Sarıçam köyündeki çift
liğine yerle�ip küçük bir komiin kurmayı düşünür
ler. Fakat maddi olanaklar ve aydınların Anado�u·
ya taşınmalarının yasaklanm!Ş elması gibi neden
lerle bu tasarıları gerçekleşmez. Hayat-ı Muhay
yel, Yeşil Yurt, Bir :Mersiye bu döne.min ve duy
gunun ürün.eridir. 

Fikret, Robert Kolej 'de verilen bir çaya karı
sıyla birlikte gittiği için ikinci kez tutuklanıyor. 

1900 Rabab-u Şikeste yayımlanıyor. mevcuqu 

kısa zamanda bittiği için bir ay içinde ikinci bası:
mı yapılıyor. 

Servet-i Fünun'da bazı anlaşmazlıklar yüzün
den küçük bir dağılma oluyor. Bu dağılmayı Fik
ret, bir şiirinde şöyle anlatıyor 

Ayın Nadir hakaret gördü gitti, 

H. Nazım ıoaşka hikmet gördü gitti, 

Sezai fazın. hünnet gömü gitti 

Hele Tahir beyin !'lıvali malfun 

O Tahir'le (x) karabet gördü gitti. 

Siyasal bir gösteri nedeniyle üçüncü tutuklan
ma ve Servet-i Fümln sarayca mimleniyor. Yazarr 

(x) Baba Tabir 

3:2 



l;:ı.nn kimi çeşitll yerlere sürülüyor; Fikret'i sür
meye yanaşamıyorlar. 

1901 Fikret, Servct-i Fümin'dan o.ynlıyor, 
dergi kapanıyor ve yazaı:Iar dağılıyor. 

Artık Fikret, gözle görülen hastalıkların asıl 
nedeninin yapıdan geldiğini ve toplumu ilgilendir
diğlnl kesinlik�e anlıyor ve kalemini toplumcu mü
cadelenin emrine koyuyor. Ancak bu ortamda ser
bestçe şiir yazıp yayımlamak güç olduğu için her
biri bir ıtdevrim bildirisi>J olan şiirlerini ya çoğalt
mak ya da gizliden gizliye basmak suretiyle elden 
ele . do'aştırarak bu mücadeleyi sürdürüyor. 

Fikret, bu tarihten sonra, devrim bildirilerini, 
ürünlerini verdiği 1908'e değin kavgasını gizlice yü
rüttüğü bir ıcinziva ııya çekiliyor. Bu dönem sarayla 
'gizliden gizliye boğuşma dönemidir. Fikret'in ıcka
palı yaşayışın kavgasını tavsatmamış, tersine daha 
da hızlandırmıştır. O, uzak duruyorken gerçekleri 
daha iyi değerlendirme ve şiirleştirme olanağı bu
luyordu. 

Gidip geldiği yer, Robert Kolej ve Aşiyan'ıdir. 
Fikret'in devrim bildirilerinin önemli bir bölü

mü bu dönemin ürünleridir. 
«Bir sabah uyandığı zaman, Boğaz'ı koyu bir 

sis tabakasıyle kaplanmış gördü. Bu kalın sis, 
memleketi baştanbaşa örten istibdat perdesine ne 
kadar benziyordu! Bir an, gözlerinde bu iki perde 
birbirine karıştı. Kalemi, elinde esrarlı bir hançer 
kesildi ; zavallı vatanı baştanbaşa saran o kalın per
deyi parçalamağa ve üzerini örttüğü yara'arı deş
meğe başladı. Deşti, deşti . . .  bu memleketin ne ka
dar çok derdi vardı! Onları saymakla bitiremiyor, 
o da onlarla beraber inliyor ve duyduğu dehşet kar-
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şısında ona da,ha fazla bakamayarak, ellerini yüzüne 
kapayıp : 

örtün, evet ey haile. . .  örtün evet ey şeh:r, 
örtün ve müebbet uy;u, ey facire-i dehr . . . 

diye haykırıyordu.»1 
1902 Fikret'in kızkardeşi ölüyor. Bu ölüm 

Fikret'i bir yerinden daha vuruyor. Ölümüne neden 
olarak kocasının eziyetini görüyor. Kardeşinin ölü
mü üzerine yazdığı «Hemşirem İçin» de duygularını 
en sert ve en içli biçimde dile getirir. Burada Türk 
kadınının acıklı serüveni vardır. A. Kadir'in deyi· 
şiyle ((bu şiir bütfui kadınlığın acılarım dile geti
ren bir ağıttır.» 

Zarif ü akil idin düşmesen bu aileye 
Kalırdı belki kadınlıkta bir büyük yadın, 
Yaşardı belki onun gcilgesinde ahfadın. 
Sen inmedin seni indirdiler o mezbeleye; 
Sen ölmedin seni ıöldürdüler, ızava.llı kadın! 

Bu dönemde karabaskıya karşı yürütülen mü-
cadele gizliden gizliye sürüyordu «Senelerce haf
tada birkaç gece toplandıklarını, İstipdat İdaresi 
aleyhine konuştuklarını duyardım.»' 

Babası Antap'te sürgünde iken ölüyor. Babası
nın sürgünde ölümü Fikret'i iyiden iyiye yaralıyor. 
Bir kağıt üstüne, ağlayarak babasının resmini çi
ziyor ve altına şunları yazıyor : 

Benim gözümde bugün haiz-i şelıadetsin 
Şehid-i sıtk :u hıamiyyet, şehid-i gurbetsh,I. 

1 - Kenan AkyUz : Tevfik Fikret, 1947, s. 67 
2 - Dr. Mazhar Osman Uzman ; Tevfik Fik.ret'le Ça!lo

tı:ım Zamana Ait Hat.ıra.hu; Yeı;llar. 1944 



1906 : Abdülbamit'e ölüm girişiminde bulunu
luyor. Fikret, bu olayı tfun içtenliğiyle alkışlıyor 

Ey şanlı avcı, idamını (x) beyhude kurmadın! 
Atdın . . .  Fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın! 

(Bir Lahza-1 Teahhur) 

1908 : Selanik'te devrim hazıı1ıklan yoğunla· 
pyor : uŞiirleri elden ele, dilden dile dola§ıyor; Fik
ret milletle inliyor, miliet Fikret'le haykırıyordu. 
O, artık milletin yüreği ve dili olmuştu. Nihayet 
bu cehennem hayatının sona ereceği günler yak� 
laştı. Rumeli'nin Abdülhamit'in zuJmünden biraz 
uzak yerlerinde, ona indirilecek. darbe büyük bir 
f.era.gat ve fedakarlıkla hazırlanıyordu. Selanik. İh
tilal Teşkilatı adına, Hoca Fatin efendi, Salih Fe
ridun ve Mahmut Sadık beyler, Fikret'ten bir mil
let şarkısı istediler. Fikret, bu şiiri yazdı ve bir ak
şam vakti Hisar kalesinin gölgelerinde, yakın dost
larına okudu.»' 

Zulmun ,topu var, giiHesi lva.r, lkal'ıası varsa, 
hakkın da 'bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır; 
cöz yumma güneşten, rnekadar nuru kararsa 
llÖwnez ebedi, her gecenin gündüzü vardır. 

Hillet yoludur, hak yoludur 
tuttuğumuz yol; 

ey hak, yaşa; ey sevgili millet, yaşa . . .  
Var .ol? 

10 Temmuz 1908 : M e ş t u t i y e t D e v • 
r l m i g e r ç e k l e ş 1 y o r. 

Karabaskı ve onun başı yıkılmiştir. Ortalığı blr 

(x) Tuzak 

1 - Ruşen Eşrer ünaydın Tevfik Flik.rıı:,ı, 1919 s. 1 15'den 
naklen K. Akyüa, ıı.ı.e. 



sevinç kaplamıştır. Herkes gibi Fikret de aydınlık 
günlere kavuşmanın sevinciyle kaleme sarılıyor ve 
Meşrutiyetin ertesi «Sisııe karşı «Rücu»u yazıym.·. 

Fikret'in ccVatran İçim> adlı şu şiirini de Meş
rutiyet devriminin gerçekleşmesi üzerine yazdığı 
anlaşılmaktadır. Fikret'in bu şiirı, bildiğimize göre 
şimdiye değin hiç bir yerde yayımlanmamıştır. 

Gökten, şu güzel memleketin mai göğünden 

bir ses inerek sesleniyor, ey koca millet; 
Hürsün, sana hürriyet o ni'met, o saa(]et 
makdur ü mübalı' oldu, helal oldu, bugün sen 

tecdid-i vücud etdin1, evet gül, sevin, eğlen. 
Gül, çfuıkü ıser-azadeliğin1 hakkı sevinmek, 
gülmnk, yaşamakt!l' . . .  Yaşa, lınndan il serıizitl. 
Güldükçe yüzün, ağlayacak çehre-i biclid• 

Tanin gazetesini kuruyorlar, «Rücılı> ilk sayı-
sında yayımlanıyor. Fakat kısa zaman sonra yeni 
yönetici Jr..adronun ve arkadaş!arının tutumunu be
�eıunediğinden ayrılıyor 

ccFikret hiç yazı yazmıyor, yalnız yazı işleriyle 
uğraşıyor ve etrafı dinlemekle meşgul oluyordu. 
Bu dinleyiş çok yerindeydi ve ona çoy şeyler öğret
ti. Kendisine .çabuk gelerek, şaşkınlıkla yan1ış 
afümlar atmaktan kurtuldu . . .  Çünkü bu ilk neşe 
ve samimiyet günlerini kötü bir post kavgası lzledL 
Bu, ne kör dövüşüydü ! .. Memleket böyle mi ve bun
larla mı yönetilecekti. O temiz idea!ler, o yanıp tu-

Sözcii�ler ' 
ı - Makcltlr ü mübah oldu : nasibin ve bakkın oldu 

2 - Yemlen.din 

3 - Seı best olmanın, azıtır olmanın 



tuşmalar nereye gitmişti?. . .  Mide fikri eziyor ve 
Fikret bu manzaradan iğreniyordu . . .  

Cahit'in d e  siyasi emeller peşinde koşması, Fik
ret'in canını sıktı ve Tanin'den ayrıldı.ıı1 

Selanik'ten sonra !stanbul'da da bir thtilAl Ör· 
gütü kuruluyor ve toplantı!arına Fikret de çağrılı
yor. Kendisine bu ara N.Jlli Eğitim Bakanlığı (Maa
rif Nazırlığı) teklif edilmiş ancak Fikret, yeni kad
ro ile de çeliştiğin� anladığından kabul etmiyor. 

6 Ocak 1909 : Galatasaray Su�tanisi müdür
Iü.ğüne -taım yetki kı0şuluyta- atanıyor. 'Bakanın 
bir tutumun� bozularak ayrılıyor. Yeniden müdür· 
lüğe ak.nıyor. 

13 Nisan 1909 : 31 Mart gerici ayaklanma51 

oluyor. Amaç, Meşrutiyet hareketini etkisiz kılmak. 
Sultani'ye gelip yıkacaklarını duyuyor ve kapıya 
dikllerek; cıSultani'yi yıkmak için, önce beni yik
mak laz!mdır» diyor. 

Ertesi gün okula gelmiyor. 

Hareket Ordusu'nun olaya el koymasıyle kara 
güç yıkılıyor ve Fikret -bağsız, koşulsuz bir yet
kiyle- yeniden müdürlüğe getiriliyor. 

16.9.1909 : Hahik'u mühendislik öğrenimi için 
tskoçya'ya .gönderiyor. Haluk'u Sirkeci'de trene 
bindirip yolcu ettikten sonra düşündüklerini, duy· 
duklarını; Haluk'tan istediklerini, beklediklerini 
«Halô.k'un Vedan> ile şlirleştirmiştir. 

H8;1uk'un VedA.ı, Fikret'i, Hahlk'un. papazlı
ğından dolayı suçlayanlara verilecek ve gösterile
cek en iyi yanıttır. 

ı - Kenan Akyüz Tevfik Fikret; s 87 
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Fikret, burada Haluk'.tan neler beklediğini 
birbir koyar ortaya 

Sen tren, ben vapurda pür�temkin 
atılırken -sen İskoç ellermin 
sisli, yağmurlu, kalrlı, buzlu, fakat 
cidd ü himmet, vakar u hüniyet 
dolu peygule-i :temeddününe; 

(gayret ve azim, onur ve öz
gürlük dolu bir özgürlük ülke
sine) 

bense n3.7..eınde Bosfor':un köhne, 
köhne, avare, bi-lıaber, bizar, 
belki cennet kadar taravetdar, 
f.ak;at alude-i kelal il kesel 
bir kenanndeı lınünlıarif, muğfel 
bir hayatın firAş-i uzletine, -

(fakat bıkkınlık ve tenbelllk 
içindeki bir kenaI'!nda sapık ve 
aldanmış bir hayatın elini-ete� 
ğini çekmiş bir döşeğine) 

ne düşündü:m, tıımr · 1misin? Şu nine, 
şu sahi toprak en sonunda . . .  Yazık, 

lmnu benden mi duynıalıydın! .. Arık 
ve bakımsız h.arab ıolup gidecek 
11LC1 şeyler, Haluk, fakıat gerçek! 

Bu geçit işte böyle dar, ım.u'veç; 
ey şetaretli yolcu, sen yiirü, geç. 

Sen bu menhalde kalma, ımçııa, atıl, 
bir ziya karbanı bul ve katıl 
Gez, dolaş kiinat-ı efkarı, 
-Daima önde, daima yukan!

Pür-teiıalü.k h3.yat u kuvvetden 



ne bulurımBl bırakımı: San',.t, femı9 
i'tiımid,i'tinii, cesaret, ümid, 

hepsi lazım bu yurdıeı hepsi müfid. 
Bize bol bol zıya kucakla, getlr: 
Düşmek etrafı gönnemekterulir. 

Evet, Fikret'in Halılk'a söyledikleri bunlar. 
Şlir sürüp gidiyor. Ve giderken bunları doğrudan 
Halılk'a söylediğini; gönderdiği mektuplarıyla aynı 
1.steJperini yinelediğini kaynaklardan biliyoruz. 

Fikret'in ölümünden beş yıl sonra papaz olan 
Hal11k'tan dolayı onu suçlayanlar; Mehmet Akif'in 
oğlunun, babasının cenazesi başına, hırsızlık suçun
dan dolayı elleri kelepçeli olarak jandarmalar ara
sında geldiğini -ve bunun Akif'le ilgisi olamayaca.
ğını- unuturlar. 

'Ostellk 1964'lerde Fikret'in oğlu Haluk Fikret, 
bir mektl.ıbunda ne diyor bakın : «Bu memlekete 
-Amerika'ya- 1913 Ağustosunda Mlchigan Ünl
versitesi'Iide mühendislik eğit!.mine devam etmek 
üzere geldiğim vakit, mezun olduktan sonra Türki
ye'ye dönmeyeceğimi ne babam tahmin ediyordu, 
ne de ben düşünüyordum.»� 

1910 Fikret son kez müdürlükten ayrılıyor; 

Fikret'in, zamanın Milli Eğiti.m Bakanına yolladığı 
şu tezkere, kişiliğini kısmen belirlemesi bakımından 
ilginçtir «İfadat-ı vakıa pek muhiktir. Acizlerine 
gelince her ne taraftan ve her ne sebeple olursa ol
sun nahak ve nabehengam ittihaz edilmiş kararları 

l - Talat Salt Ha!man Halılk'tm Son Vedaı ; Milliyet. 
20.6..1966 
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telakki ve tatbikıa mesleğim müsMt olmadığından, 
maazeretimin kabuliyle ıv..:ekteb-i Sultani'ye idare-i 
maslahat karına agah bir de ınüdir tayinini Neza
ret-i Celiliye suret-1 kat'iyede tavsiye ederim. 9 
Mart 1910ı> 

Rübab-ı Şikeste'yi yeniden yayımlıyor. 
1911 : Hahik'un Defterl'ni yayımlıyor. 
Tüm bağlardan kurtulan Fikret, ikinci kez ka

palı yaşamaya (inzivaya) geçiyor ve bu kez yenl 
yönetimle kavgaya başlıyor. 

Trablus savaşı gerekçe gösterilerek Meclis-1 
Mebusan kapatılıyor. Bu, Flkret'in yeniden şahlan
masına yetiyor. Bununla 1295 (1878) deki kapatılış 
arasında bir benzerlik görüyor ve «Doksan Beşe 
Doğru» adlı devrim bildirilerinden birini yazıyor. 
Bu, yasa adına, yasayı, özgürlük adına özgürlüğü 
çiğneyenlere ağır bir şa...ınardır : 

Yasa diyoruz; nerde o secde edilesi, 
düşsel varlık? 

Düşman diyoruz: Neme bu? Dışarda mı, 
bizde mi? 

Özgürlüğümüz var, diyomz, şanlı, yüce; 
Yasa mıdır bize cfüşnuw, yokra fügürlük mü? 
Bir atılışta biz bunları yok ettik en önce. 

· (Kansu söyleyişiyle) 

Fikret'in bu şiiri de büyük yankı yapıyor ve 
kutuplaşmalar artıyor. Fikret kendinden yana çıkan 

genç kuşağa §U yanıtı veriyor : ((Pek alicenap olan 
r.amimiyetinize teşekkür ederim. Keşke, arada 
şahı:ı-ı hakirim mevzu olmasaydı da müdafa:ı·i hak 

için ben de sizinle hem-his ve pür-heyecan haykı
rabilseydim.» 
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Ve yeni yetişen haktan yana. bu. devrf.mci ku- · 
şağa «Rübabın Cevabı».nı sunuyor. Fikret artık 
kurulu bir tüfek .gibidir 

. . . ... . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . . .  Vatan 
hırs ve öfke ifritinin o 'her şeyi hak sayan, 
her türlü yemeyi helal gören, «Sözüm 
kanun! »  ıCliyen zorbalığı altında .:. «Öksüzüm, 
mutsuzum, işte kimseciğin ho.yrı yok bana; 
ben bir zavallıyım! .. » diye hıçlurıa luçkıra 

ağlayıp 
L,Jerkeın, artık, inlememek, hem de en cesur, 
en gür seSimle inlememek bir günalı olur . . .  

(Cevdet ı<:udret söyleyişiyle) 
1912 Bunu «Han-ı Yağma>> izliyor 
Bütün bu DMli beylerin ne varsa ortalıkta f..ay: 
Soy oop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, koınıa.k, 

saray. 

Tüm sizindir efendiler, konak, earıa.y, gelin, 
alay; 

Tüm siiiınıdir, tüm sizindir, hazır hazır, 
kolay kolay . . .  

(Kansu söyleyişiyle) 
Bir söylentiye göre Fikret dlaıt-ı Yağma>>yı 

yayımladıktan sonra Talat Pa§a adamını yollaya
rak «beni de katıyor mu bu hırsızların içine? » diye 
sordurur. Fikret, yumruğunu sıkar ve ccevetı> der, 
ccönleyemiyorsa her namuslu adam gibi çekils!nı> . 

«Bütün hayatınca korkuyu tatmış adam de
ğildi. Millet uğrunda giriştiği boğuşmada da, en 
ufak bir korkuya kapılmadı. Esasen böyle bir kor
ku, anlamsızlık oluyordu. Çünkü o gayet iyi bili
yordu ki, zulüm, eczin, kendine güvensizliğin ifa
desidir. Onun içindir ki zulmün en büyük vasfı 

41 



korkudur; biricik gıdası da karşısındakinin korku
sudur. Cesaretin karşısında erimeyen zulüm yok
tur. En büyük zalim Abdülhamit, a.ynı zamanda, 
en büyük korkak değil miydi? Fikret, zulmün psi
kolojisini yakından ,bilendi.»1 

Ve şöyle diyor Fikret «Onlar yaptıkları ha.
talar yüzünden o kadar çürümüşlerdir ki, bugün 
ancak sizin, benim bir araya gelip de sesimizi çı
kara:mayışımızdan güç buluyorlar. Onları bizim 
korkumuz yaşatıyor. Biz biraz kendimizi göste· 
relim, bakın nasıl sinerler ve düşerler.ıı' 

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu 'inziva' dö
neminde de boyuna kavgasını sürdürüyor. Gittiği 
yer, · evinin yanındaki Robert Kolej . Dirlik kapısı 
yalnız burası. Fikret'in «Hakikatin Yıldızı» şiiri, 
bu sessiz kavgasını, kavgadaki yalnızlığını ve bu 
zamandaki ruh yapısını oldukça iyi koyuyor orta
ya. Burada; «herkesten ayrı duran; herkesin ter
sine, çok dolambaçlı ve yorucu bir meslek seçen; 
doğruluk ve gerçek sevgisi ile en çetin yollara, en 
kuru ve katı vuruşlara doğru yönelen; herkesin 
gittiği yoldan sapan bir ülkücüyü 'mağrur ve za
rarlı bir deli' sayan kalabalığın taşlaması anlatıl

mış ve ülkücünün alnındaki taş yarası 'beyaz bir 
yıldız'ıa ( : gerçeğin yıldızı'na) benzetilmiştl.n1 

- Evet ren delisin.! 
Bütün ins:anl2ır clolsı2:, .bütüın ftlem miskiın, 
bütün erkAr-ı beşer kör de şu dünya'dıa. gören, 

l - Kenan Akyüz 

2 - R.E. ünaydın 
3 - Cevdet Kudret 
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anlıyan bir 8ell.in aklın mı? Neden, söyle, ıoode:n 
herkesiA gittiği yol.dan saptın? 

- Evet, sen delisin, hem ıi1ağm.r 
ve muzırr bir deJisJn; lı.uddini aşdın, artık 
!!!eni iğmaz edemez (göz yumamaz) ,  

ha.zmedemez insanlık . .  , 

1914 B 1 r ıı ın c i D ü o y a S a v a ş ı 
b a ş  1 ı y o ır. 

Fikret'in savaş ve saldın karşıtı bir kişi oldu
ğu bilinmektedir. Üstelik bu, en önemli özelliklerin
dendir. Pekçok şiirinde bu tutumunu sürdürmüş 
ve görüşünü işlemiştir. Öbür savaşlardan sonra bu 
savaşın bizl götüreceği uçurumu anlamış ve döne.:
min yönetici kadrosu, tüm gericiler 'sancak-ı şe
rifi'çıkanp bu savaşı «cihad-ı mukaddes» olarak 
kamuya duyurdukları halde o, var �cüyle karşı 
çıkmıştı. 

Arkadaşı Dr. Mazhar Osman Uzman'a bu sa
vaş konusunda şunları söylüyor « . . . Neye bu 
adamlara 'harp etmeyelLm, deUlik ediyorsunuz! ' de
miyorsunuz? Hiç, çelikle et döğüşebilir mi? Ölen
lere yazık değil mi? Balkan Harbini yaptık, 1taly:ı 
Harbini. . .  Bunlar bitmeden, biz çoktan bittik. ,Şim
di bu harbe, Allah aşkına, niye girdik? Ben mi 
y-a.nlış düşünüyorum? Niye susuyorsunuz?»1 

Fikret bunları söylerken Mehmet Akif de şun-
ları söylüyordu 

Balkandaıki yraıngm daha kül bağlamaımışkent 
Bir başka ceheımem çıkıversin, bu ;Jıe eJ."kenl 
J� bu cehennem onu yıldırır mı? ASia! 
1laye Seğirtip duruyor .nfünını hali. 

1 ·-- Kenan Alı:yüz Tevfik Fikret; s. 125 



Burada Fikret'in, Osmanlı'nın Alman eroperya
lizıilinin yanında katıldığı I. Dünya Savaşı'na iliş
kin görüşlerini yansıtan ((Harb-ı Mukaddes» şiirini 
verınenin tam zamanı . . .  (*) 

HARB-1 :MUKADDES 
(KUTSAL SAVAŞ) 

Burada yerdiğimiz şiir, Tevfik Fikret'in 1915 
yılında yazdığı ve bir kesiti ilk kez Sabiha Sertel'
ce yayımlanan «Harbı Mukaddesıı şiirinin bütünü
dür. Fikret'in bu şiiri de öteki bazı şiirleri 'gibi 
başlıbaşına bir yapıttır. Ve en uzun şiirlerindendir. 
Fikret bu şiiriyle savaşın getirdikler! konusunda 
bir. «raporıı ve muhtıraıı vermiştir bir bakıma. Fik
ret, daha önceki şiirlerinde getirdiği «savaş aleyh
tarııı düşüncelerini burada kanıtlamakta, belgele
mekte ve çözümlemektedir. Fikret'te sıkça rastla
nan bu tema, o dönemin başka ilerici sanatçıları
nın ürünlerinde de görülür 

Bazı kimseler, bu şiirin Fikret'e ait olmadığını 
ve olamayacağını ileri sürerler. C. Kudret de, «Fik
ret'in kaleminden çıkması olanağı bulunmayan dil 
yanlışları ve nazım tekniği kusurları>� bulunduğunu 
ve cctaklit bir nazım olabileceğini» ileri sürmek
tedir. Sermet Sami Uysal da bu görüşte olanlar.'.' 
dan. Ancak bu metin S. Sertel'in yayımladığı me
tinle karşılaştırıldığında görülecektir ki, aktarıla 

(*) Alman emperyallzmin'n Osmanlı devleti üierlndekl 
oyunları ve Ortadoğu'ya açılma pollt'.kası konusunda 
gerekli bllgi için şu iki çalışmaya bakmak yeterlidir : 
a - Lothar Rathmann : Aima.n Emperyalimıinin 

Tür�y0'ye Girişi ; !st. 1976. 

44 

b - İlber Ortaylı : Osmanlı İmparatorluğunda Alman 
Nüfuzu, ı983. 



aktarıla yazılmadan ötürü bazı sözcük farklılık
ları bulunmaktadır. Ancak, bu aktarmalardan d0::; 
ğan sözcük yanlışları yalnız Flkret'in şiirine özgü 
değil . Eski elyazma yapıtlarda bu farklılıklara ol
dukça sık rastlanır. Basılı yapıtlarda bile bir sürü 
değişiklikler oluyor. Buraya gelmişl{en, burada yer 
alaıı metnin Sabiha Sertel'in kitabınd� (İlericilik 
ve Gericilik IW.vgasında Tevfik Fikret 1969) yer 
alan metindeki bazı sözcük yanlışlarından arınmış 
olduğunu belirtmeliyim. Demem o ki elden ele do
laşan ve aktarılan bir metindeki birkaç sözcük yan
lışına (daha doğrusu uyumsuz sözcüğe) bakıp -üs
telik eski türkçe harfli- o şiir üstüne kesin yargı.,. 
lara varılamaz. Sözgelimi, <cko, dursumı sözleri, S. 
Sertel'de «kudursun» biçiminde alınmıştır. Gerçek
ten eski türkçe yazılan bu sözcük, iki türlü de oku
nabilir. Doğrusu, şiirdeki anlama göre bulunur. 

Ayrıca şunu da söyleyeceğim : Bu şiirde Fik
ret'in olmayan ve olamayacak hiç bir gör;üş ve dü
şünce yoktur. Kısaca bu şiir, özüyle sözüyle Fik
ret'in ta kendisidir. Ve bunu ancak Fikret �ibi bir 
ozan yazabilir. 

* 
Eyvah ki yanan ateş-i harb sönmedi e1'an 

Günden güne mahvolm2.d�.yız kahr-ı vegadan. 
Yazıklar ki yanan savaş ateşi, tutkusu hala sön
medi; oysa her geçen gün kavga kahrından yokol
madayız. 

Bir hamlede ölmek ne reva şevl.:-i zaferle, 
Ynğruldu bütün :nly-i zemin hrm-i beşerle. 

Bir anlık utku sevinci içln bir hamlede insanoğlu· 
nun ölüp gitmesi reva mı? Bütün toprağın yüzü 
insa.noilunun kanıyla yoğruldu. 
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Ey hak diyerek hakkı ezen zümre-i bidfıd., 
Artık yetişir kalb-ı beşer etmede feryad. 

Ey hak diyerek hakkı yıkan merhametsiz zümre, 
artık yeter insanlığın yüreği çığlıklar kopanyor. 

Yıllarca mıman harb-ı mukaddes diyerekten 
Hemcinsini enva-ı şenaatle geberten 

Ey kendi cinsini, yıllarca kutsal savaş sözleriyle 
alçakça geberten, 

Erba,b-ı ceclel, belki cihamn medenisi 
Zannetmeyiıııi.z he�i de ekvam-ı denisi . 

. . .  Savaşçılar (savaş yanlıları) , belki uygar insanlar 
olarak geçinirler; ina.nınayın, hepsi alçak insan
lardır. 

Ey ızümre-i :serdar-ı milel Eizlere lanet! 
Temdicline say'ettiğiniz bar-ı felaket, 

Ey, bu uluslara önderlik edenler, hepinize l!net 
olsun. Uzatıp durduğunuz savaş felaket!. 

Yüzbinl�i, milyoınlan kalbeyledi h!ke. 
Dünyayı bugün harb denilen dest-i helake 

Yüzbinleri, milyonları toprağa seriyor. Dünyayı 
bugün sava§ denilen yokedicl ele . . .  

Teslim eden alçaklarıın ecdadına lanet! 
Boğsun bütün iı.bfadını matmftre-i zillet! 

Bırakanların soyuna, sopuna 1.Anet olsun. Bütt'l.D 
torunlan alçaklık çamuru içinde boğulsun. 

Ey dini siyanet diye ·hep herze yamnlar. 
Az geldi evet sanki o BalkaiDdakl kanlar,3 

ı - Fikret burada, savaş çığırtkanlığı yapan M. AJı:ınn 
şu dlzelerlnl amaçlıyor : 
Balkandaki yangın daha kfil bağlamamışken. 
Bir başka cehennem çıkıversin, bu ne erken! 
Lılkin bu cehennem onu yıldırır mı? Asla ı 
İl4ya se�.lrtip duruyor namını h.Q.l!. 



Ey, dini koruyoruz diye saçmalar yazanlar ; evet, 
3anki o Balkanlarda dökülen kanlar az gelmlş gibi, 

Teşvik ediniz şimdi cehennem ile anık, 
Allıah ile peygamberinin emrini na.tık 
Ayılt ü ehfülis ile milyooıları harbe, 
KaJbeyleyiniz herkesi bir kanlı tüi'abe . • .  

Şimdi Allah ve peygamberin buyruğunu söyle
yen Ayet ve hadislerle ulusu bu savaş cehennemine 
sürükleyiniz, herkesi kanlı bir çamura bulayınız. 
dönüştürün üz . . .  

Haıksız yere ımaJıvoldu evet bunca şehid.An, 
Evlıitlan çıplak ve susuz kaldı perişan. 

Bunca .şehit haksız yere, bir hiç uğruna yokoldu; 
çoluk çocukları çıplak ve susuz perişan kaldı. 

Cennetteymiş hep babalar, bekleyedursun, 
Öksüzleri girdib-ı sefalette ko, dursun. 

Babalan cennette diye bekleyen öksüzler, yokluk 

batağında kalsın. 

Cennette değil laşesi, yalçın ıkayalardra. 
Mahvoldu bütün, dipdiri kurtlar yedi kardla • • •  

'I'üm bunların cesetleri cennette değil, yalçın ka
yalardadır. Hepsi mahvoldu, hepsini dipdiri kurt
lıar yedi. . .  

Cennette değil, parçalanmış ınıa.'şıru. itler, 
Kopmuş, çüriimüş, her biri bir ·parça. sürükler. 

Babalan cennette değil, ölülerini köpekler parçala
mıştır. Her köpek onların kopmuş, çürümüş bir 
parçasını sürükler. 

Cennette değil 18şesi Kafkas ovasında 
Eczası bütün �.kooba, kartal yuvasında. 

:Sabalan cennette değil, leşleri Kafkas ovasındadır. 



Vücutlarından koparılan parçalar akbaba., kurtlar 
yuvalarmdadır. 

Cennette değil, ha.yyelerin* mideierinde; 
Farzcyie ki sağıtlır, yine, elbet siperinde, 

Cennette değil, yılanların karnındadır. Farzet IrJ 
sağdır elbette siperinde . . .  

Her �n ülümiin pençe-i kahhanna hazır. 
Kanıdır ve figan.dır ona elvah-ı me:nazır . • •  

Her an ölümün kahredici pençesini bekliyor. Gö
zünün önünde gördüğü manzara sadece kan ve 
çığlıktır. 

Yükr.clmooe· he:r yanda boğuk, giryell bir ses, 
Nefretler eder O.uymağ·a vicdan-ı mukaddes. 

Her yanda boğuk, ağlamaklı bir ses yükselmede. 
Kutsal bir vicdan bunu duymaktan nefret eder. 

Her yanda roğuk bir ölü, bir kelle, ya bir kol, 

İsyan ile, yok burdn. diyor ceınınete bir yol ! . . •  
IIer yanda soğuk bit ölü bir kelle ya da b.ir kol, 
isyan ederek «burda cennete giden bir yol yok» 
diyor! .. 

Koştuk, aradık her taraf alud.e-i zulmet, 
Vahşetle bulunmaz dediler gülşen-i cennet! 

Koştuk, aradık her yan karanlıklara boğulmuş. 
«vahşetle cennet bahçesi bulunmaz» dediler. 

Yükselmel1� her demde bu feryad-ı hakikat, 

. Duydurma-mak ister gibi m&hza daha bin kat. 
Sanki boğulan bu gerçek ses bir kahkaha yollar gibi, 
toplar bir yanardağ şiddetiyle haykırıyor. 

·· 

Coştukça coşar ma'reke-i Ievs-i adavet, 

Yağdıkça yağar üstüne twan-ı şeamet. 



Özellikle bin kat dah� duydurma.mak (?) ister gi
bi, bu gerçek çağrı Mr an yükselmede. 

Bir şiddct-i bürkan ile lıaykırmaı:?a toplar, 
Güya boğulan hak sese bir kalılmha yollar. 

Sanki boğulan bu gerçek ses bir kahkaha yollar gibi, 
toplar bir yanardağ şiddetiyle haykırıyor. 

Coştukça coşar ma'rcke-i levs-1 ı:.davet, 
Yağdıkça yağar üstüne tfırfm-ı şeamet. 

Düşmanlık çirkefinin alanı coştukça coşar, üstüne 
uğursuzluk tufanı yağdıkça yağar. 

Ensal-ı beşer demlıedem ettikçe talıarrüb 
Ta kalbine top, beynine satiir-i tegallüb 
Binlerce k:ıhç, oomba, tüfek, süngü ve mızrak 
Bir velvele, bir r.ayha-i vahşi ile boğmak 
Öldiirmeık için hasmına birden atılırlnr. 
Aza-yı beşer parçalanır göklere fırfar . . .  

:tnsan royu dembedem yokedildikçe, ta yüreğine 
top, beynine baskı satırı ; binlerce kılıç, l:omba, tü
fek, süngü ve mızrakla, bir .velvele bir vahşi sesle 
boğmak öldürmek için hasmına at·Iırlar. İnsanoğ
lunun bedeni parçalanır göklere fırlar. 

Kıeınlar �.açılır, serpilir etrafa kemikler, 
Göklere .uçuı kellelerin dilleri söy�er . . .  
Ürker, karanr, nefret eder şiile-i cnzar 
Her ya.nda sıcak kırmızı r.ey!ab�lcr ağlar . . . 

Kanlar saçılır, çevreye kemikler serpilir, göklerde 
uçan kelleler söylenir . . .  Ürker, kararır, nefret eder 
bakışlar. Her yanda sıcacıkkan selleri ağlar . . .  

VicdanJan sarsarken o bin rayha-i cfgan 
Ateş gede-i vah�.eti i'kad için el'rcn 

Binlerce çığlık vicdanları sarı:ıarken, ateşyerinin 
vahşetlnl tutuşturmak için o an, 
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Bir tunç boru haykınnada pür-hiddet uzakcla 
Tchdid ile, öl seın de, diyor kalma bucakda. 

Bfi" tunç boru hiddetle uzaklarda tehdit ederek 
haykırıyor; sen de öl, köşede kalma diyor. 

Mo.'smn be:;.erin kanlan ctmltçe tebahhur 
Vahşiler ıalır görse eğer ders-i tebayyur. 

Suçsuz insanların kanlan buharlaştıkça, bu tab� 
loyu vahşiler bile görse şaşırır, donakalırlar . .  

Bin kere verir görse bu hengame-1 whşet, 
Canilere dehşet ve zebanilere nefret. 

Caniler dehşete düşer, zebaniler nefret eder 
Mahvolsa da milyonla beşer lakin o yerde, 
Zannetme ölen, inleyen hep ıma'rekelerde. 

Orada milyonlarca insan yokolsa da, sanma. ki ölen
ler yalnız bu savaş meydanlarındadır. 

Yalnız o küçük salın değil daire-i harb,' 
Kaç milleti bel'etti bugün ınAire-i harb. 

Savaş çemberi yalnız o küçük saha değildir; bugün 

savaş belası kaç ulusu yuttu. 

Kaç milleti m:ıhvetmededir ta.vk-t esaret, 

Kaç milleti boğmak� bugün frakr-u sefalet. 
Sömürgecilik nice ulusu mahvetmekted,ir. Yoksul

luk ve gerilik nice ulusu boğmaktadır bugün. 

Her gün yeni bir ailenin �örulü ümidi, 
tdbar-ı elem kapladı her ianeyi şimdi. 

Hergün yeni bir ailenin umudu söndü. Her evı şim· 
dl keder ve yoksulluk kapladL 

Her aile her bir yuva bir külbe-i matem, 
Çökdürmede cingahını bir fakr-ı mücessem. 

Şimdi her ev, her yuva yas içindedir; korkunç bir 
fakirlik başına çökmüştür. 
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Günden güne söndükçe, karardıkça ocaklar, 

Binlerce kadın, kız nice ismetli kucaklar, 

Girdab-ı sefalette bunaldıkça bunaldı; 

Fuhşun ebedi ka'r-ı senı-füud,una daldı. 
Günden güne ocaklar kararıp söndükçe, binlerce 
kadın, kız, nice namuslu insan sefalet uçurumunda 
bunaldı, fuhşun derin karanlığına daldı. 

Etdikçe o süfliyeti ben şimdi tahayyül, 
Birden çıkıyor karşıma bir dest-i tese'ül, 

J;3en bu düşkünlüğü düşündükçe, hemen önüme 

dilenen bir el çıkıyor. 
Çarşaf diye . örtündüğü pis çullar lçinde; 
Bir el ki verir kalbime dehşet, revişinde. 

Çarşaf diye örtündüğü pis çullar içinden uzanan 
bir �l ki, gönlüme nefret veriyor. 

- Kimdir bu kadın? 
- işte o timsal-i seffilet! 

Etmiş kocası cephede ihraz-ı şehadet. 
Kimdir bu kadın? Kocası cephede şehit olmak şen 

ref ine ermiştir ! . . 
lhrfiz-ı şehadet ne demek, bir yed-i kahnar 
Ezmiş ve yuğurmuş ki ne makber, ne ceset var! 

Şehit olmak ne demek? Yıkıcı bir el (savaş) , onu 

öyle ezmiş ve yoğurmuş ki, ne mezarı, ne de cesedi 
var; 

Üç tane yetimiyle bugün zevce-i bedbaht 
Bir lokma ile çırpınıyor, bulsa o fırsat, 
Bi-şüphe ki her cürmü yapar, her cebi yoklar. 
Sor kendisine saileyim ben ne 7Jarar var; 

O"ç öksüzüyle bugün bahtsız kadın bir lokma ekmek 
için çırpınıyor. Fırsat bulsa, hiç kuşkusuz her suçu 
işler, her cebi yoklar. Kendisine sorsan, ((ben di
lenciyim», ne ıaran var; 
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Elbet çalanın, çünki yann haeta.lanırsam, 
Ii:ülbemde üç öksüz ile ben ::_ç da kclırsam, 

Kimler bakacakdır diyerek kendini hı.ıklı 
Gö!;termek için uydurup hep süslü saçakla 

Yaldızlı yalan!ar ki sözün doğrusu zillet. 
E�bab-ı hakikisi şu hengame-1 vahşet . 

. .  . Elbet çalarım, çünkü yarın hasatlanırsam, ku

lubemde üç öksüzümle birlikte aç kalırsam kimler 
bakacak bize» diye süslü saçaklı gerekçeler uydu
racaktır. Fakat sözün doğrusu, işin aslı şu rezil 
durumdur. Tüm bunların gerçek nedeni, sava§ııı 
yarattığı vahşet, felaket ve yoksulluktur. 

Yalnız bu değil hali o binlerce zebiinun 
Bir lahza da &.rka.nda dönen gizil şüunun 
A'makına dikkatlice temdid·i nazar et, 
Seı:ı sonra asıl gör neymiş zah.m-ı sefalet! 

O binlerce düşkünün durumu yalnız bu değil. Ar
kanda dönen gizli olayların derinliV,.ine bir an gö� 
at. Sefalet yükünün ne demek olduğunu, asıl bu
rada gör ! 

B.:ı.k işte şu karşında gülen taze kadın kim? 
11.Y.zad ederek herkese bir ı:azre-i mükrim, 
ccSinemde» diyor cebir ebedi vasl-ı semen-fim, 
Bir lane-i vusıat beyim ister misin akşam?» 

İşte şu karşında gülen taze kadın herkese iltifatla 
bakıyor ve «koynumda ebedi bir vuslat yuvası var, 
bu akşam ister misln?ıı diyor. 

Meftlln. olaP.:ık eylemeden davete rağbet 
Gel gel sana arzeyleyeyim kimmiş o af et. 

Kendinden geçip bu çağrıya karşılık vermeden, ırel 
nana o Metin kim olduğunu söyleyeyim. 
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Bak onun kimsesi yok, annesi, babası yok. Bir ko
cası varsa da, ondan da haber yok. 

Ölmüş mü nedir, bilmiyor hiç hl1 .. "'?gi cebelde, 
İtler sürüyor belki c!� mcydan-ı cedelde. 

Hangl dağda ölüp ölmediğini de bilmiyor. Belki de 
11avaş alanında itler sürüyordur. 

İr.terse sağ olsun yine isten-;e ae toprak, 
Zaten bugün hiç istemiyor ::ft·mım anmak. 

Gerçi ister sağ, ister toprak olsun, adını bile anma1{ 
istemiyor bugün. 

Esbabını sor'...an diyor «Elbet benim de 
Varken şu güzel tazellğim şimdi elimde 
Vıa.rken arayan her gece bir sine-i pür-haz 
Keyfimce gezer kokfanınm kimse ka.rışmaz.» 

Nedenini sorarsan diyor ki, «elbette benim şu 
güzelliğim, tazellğlm varken ellmde, her gece 
haz dolu bir kucak arayanlarla gezer, koklamrım; 
kimse karışamaz.» 

KarşmOO. cckcyfiınce» diyen orospudan bu sözü 
Bizzat işitirken bu sözü hah ile nalıah 

Karşında <ckeyfimce» dl yen orospudan bu . sözü is
ter istemez kulağınla işitirken, 

Bir kin-1 şererruik He çnrpılsa da kalbin 
Vaz geç nene lazım onu sen men edemezsin 

Yüreğin yakıcı bir kinle çarpılsa da, vazgeç 
boş yere didinme, sen onu bundan alıkoyamazsın. 

Yatsın kocası rahat ile zinde ve mürde, 
Çokw.n beri etmiş bu kadın çünki evin<le; 
Sermaye-1 namus ile te'min-i ticaret 
Bir ruh&at-ı ı-es-mi ile tevsik-i rezalet. 

Kocası, sağ ya da ölü, rahat yatsın. Bu kadın 
artık çoktan beri evinde na.mus sermayesiyle tica-
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ret yapıyor. Hem de bu rezaleti resmi bir belgeye 
bağlanmıştır. 

· 

Lakin bu kadar olsa yeter zül'lü muhakb.k, 
Enzar-ı tecessüsle de etrafına bir bak; 

Düşkünlükler bu kadarla da bitse, neyse. Araştırıcı 
gözüyle çevrene bir bak; 

:Yıllarca yaşanmaz diyerek böyle muhakkar, 
Allahına isyan ediyol'. yaşlı pazarlar. 

«Yıllarca. böyle alçakça yaşanmazıı deyip, Allaha. 
isyan ediyor yaşlı insanlar. 

Boşluklara tevcih olunan sayha.-i tehdid, 
Her türlü lirandan çıkan avaze-i tcvhid, 

Boşluğa uçurulan korkutma sesleri mi, her dilden 
tanrıya yakarışlar mı istersin, hepsi var. 

Matem-zede het sine-i maderdeki eytam, 
Her kalbe çöken aynca bin tüde-i alam; 

Anaların kucağında öksüzler yas içindedir, her 
gönüle yığınla elem çökmüştür. 

Öksüzleri biçare ve bivaye muhakkar, 
Bin şerm ile malt.fi dilenen yaşlı kadınlar. 

Öksüzleri umarsız horlanmış, aşağılanmış utanarak 
dilenen yaşlı kadınlar . . .  

Yüzüstü kalan müntehire valideler mi? 
Her kalbe çöken ayn heyıila-yi keder mi? 
Zehrab-ı setafotten Cilen aileler mi? 
Ta'fuı-ı zaruretle sönen aileler mi? 

Yüzüstü kalıp intihar etmiş anneler ml, sefAlet 
zehri ile ölen aileler mi, açlık kasırgası içinde sö
nen ocaklar mı, hangisi yok? . . .  

Bir nazre-i im'an ile bak hangisi yoktur, 
Bir clide-i hak-bin ile bak hangiSii. yoktur. 

Nesnel, gerçeği gören ,bir gözle bak, bunların han
gisi yok. 



LA.net snr.ııe! .IAnet sana,! ey «haırb-ı mukaddes• 
Sensin bütün ekvfıp.ı edeın böyle mülevves 

Ey kutsal savaş (.mukaddes harp) , sana lanet ol
ıunl Bütün ulusları böyle kirleten sensin. 

Lanet saına! lanet ıoo.na! ey haile-1 harb 
İnsanlığa bir darbesin ey gaile-1 ha.rb 

Ey savaş belası sana lanet olsun ! Sen insanlığa bir 
darbesin. 

Lanet saiın! lanet oona! ey darbe-l münker 
Kopsun seni takdis ile tahrik eden eller 

Seni kutsal diye alkışlayan eller kopsun. 

Şanınla, cihadınla geber ey ulu serdar 
Ey nesl-i beşer hadimi, ey heykel-i idbar 
'Lanet saruı! lanet sana! ey kin-i adavet 
Ey kin-i adavet saına yüzbin kere lanet! 

Ey ulu kumandan, şanınla, cihadınla geber. Ey 
insan soyunu yok eden, ey felaket hey�eli, kin ve 
düşmanlık saçan savaş, sana binlerce lanet! Ey 
düşmanlık kini, sıına yüzbln kere rn,net ! 

(1915) (*) 

F i  k r e t - A k ! f k a v g a s ı o 1 u y o r. 

Fikret-Akif kavgası tarih boyunca sürüp ge
len ilericilik-gericilik ka.vgasının, bu ikisinin kişl
Uğlnde gerçekleşen yeni bir örneğidir. Ve bu kavga 

aslında, Tarih-i Kadim'deki bir iki dizenin ürünü 
değildir. Bu kavga başlıbaşına bir inceleme konu
sudur ve bence dört evrede incelemek gerekir 

(*) Tamamı Uk kez çalışmamızın ilk baskısında. yayım

lanan şiir, daha sonra Asım Bezirci tarafından dü

zenlenen «Tevfik Fikret'in Bütün Şfülcri» dizisinin 
3. clldindEı yer aldı. 
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1 --- Fikret hayatta iken; 2 - Öldükten sonra.; 

3 - 1940 'larda; 4 - Bugün. 

Fikret'in, getirdiği yeni görüşleriyle Akif'e 
ters düştüğü ve düşeceği bir gerçektir. Akif'ln, baş
ka birçok yeni görüş yanında materyalist ve poziti
visit görüşler getiren Tarih-i Kaclim'i de beğenme
diği açıktır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir 
§ey var Tarih-i Kadim 1905'te yazılıyor. Akif'ln 
ccküfürnamesiıı, Almanya'ya gidişten yani Birinci 
Dünya Sav�şı'nın başlamasına yakın zamana rast
lıyor. Aynı kavganın, ölümünden sonra, İkinci 
Dünya Savaşı'nın başlama tarihinde ve bugün 
sürmekte oluşu bazı gerçekler veriyor olmalı. 

Burada, bu kavganın ayrıntıları üzerinde dur
mak istemiyorum. Ancak şuncasını söyleyeyim. Fik
ret, Akif'e ccTu.ı·ih-i Kacfüne Zeyb>le gereken kar
şıLğı veriyor; üstelik onun gibi sövmeyerek. 

Akif, - o, ccbu adam Peygamberime sövdü, 
babama sövse affederdim, fakat Peygamberime 
fJÖvmek. . .  Bunu ölü.film de haz.medememıı diyen 
Akif-, bir daha karşılık vermiyor. Üstelik Safahat•
ın ikinci baskısında yüze yakın dizelik bölümü çı
karıyor. Ve bir söylentiye göre Akif, bu kavgadan 
sonra kurulması düşünülen bir edebi derneğin 
başkanlığını kabul etmesi için F;kı·et'e bir mektup 
gönderir. Ancak Fikret, -kendisine hiç uymayan 
«zangoçıı sıfatıyle hakaret eden kişinin mektubu
nu- yırtıp atıyor ve karşılık vermiyor. 

1914 : Fikret, şeker hastal'ğından yatıyor ve 
Dol eliyle edebiyat,mızın ilk güzel çocuk şiirlerini 
yazıyor ccŞcrınin» 
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19 Ağustos 1915 F i k r e t ö 1 ü y o r. 
Ölüm döşeğinde yazdığı şu dörtlük son günlerin
deki ruh yapısını belirler. Son yazdıklarından olsa 
gerek : 

Artık hayat için bunca kırgınlık yetişir, 
sıkınt1 ile yoruldum, c1inlerı.mek istiyorum; 
artık vücudu boş, gönlü bnş, hayali ooş 

(bir insanım) , 
dünya® şimdi ben dahi bir fazla ağırlığım. 

(C. Kudret söyleyişiyle) 
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UI - ŞllRLERİNİN SOMUT IiAYNAKLARI 

Sözcüğün gerçek anlamıyle Fikret'in şiirleri. 
kendi yaşamı ve kendi biyoğrafisidir. Her şeyden 
önce o, içtenlikli olduğu için, gördükleri, geçirdik
leri, gözlemleri, deneyimleri gerçek kimlikleriyle 
girer onun şiirine. 

J.3u şiir günlük basit olaylan anlatabilir; Sis. 
Rücu, Tarih-i Kadim, Tarih-i Kadime, Zeyl, Dok
san Beşe Doğru, Harb-ı Mukaddes, Mille� Şarkısı, 
Rübabm Cevabı, Ferda, Sabah Olursa, Han-ı Yağ
ma, Haluk'un Vedaı, Haluk'un Amentüsü, Bir L!h
za-i Teahhur, İnanmak İhtiyacı, İzler, Promete vb. 
gibl. tfun toplumu kavrayabilir. 

H;angi tüicien olursa olsun her şiirinin bir öy
küsü, bir anısı vardır. Bu, ozanın gerçekçi ve top
lumcu olmasından ileri geliyor. 

Bir şiirin yazılış nedeninin bilbunesi, o şiirin 
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Öbür bölümlerde 
birçoğuna değinildi, bir bölüğüne de burada göz
a.talım. 

T a r i h - i K a d i m : Bir kurban bayramı 
arifesi, hava güzel . . .  Fikret eşiyle Hisar'dan is
t.inye'ye dek .bir sandal gezintisine çıkmış. Küreği 
Haluk çekiyormuş. Yolda kendilerine doğru gelen 
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bir kayıkla karşılaşmışlar. Kayıkta kurbanlık ko
yunlar varmış; bunu gören Fikret, he.men; 

Din şebid ister, asuman kurban 
Her mnınn her tarafta, kan, kan, kan! ,. 

demiş. Ve eve gelince sabaha değin. bu şiiri sürdür
müş ve bitirmiş. Böylece «Tarih-;. KadLm» doğmu1J; 
Tarih-i Kadim, Fikret'in tarih vı} din görüşünü en 
iyi biçimde sergileyen yapıtlaY.mdandır. O güne 
değin söylenmeyen bir görüş gt,tirmiştir. Bu şiiriy
le Fikret, materyalist düşünct ;ye u1aşır. Materya
list görüşü, Akif'e verdiği k:1 �"Şılıkta (Tarih-i Ka
dime Zeyl) daha da belirgin{Jr 

Şimdi cemıete ve cehenneme bcşvMerek 
yıaradılışı hayranlıkla Eeyrediyorum. 
Ben artık ne tapılacak, ne de taptır.arak 

biliyornm. 

Ben ancak yaraclıhşın kulu olduğumu 
biliyorum. 

Göklerde secde edilecek blııle:rcc şey görür 
ve oofara viooammı secde eder bulunun. 
Bu secde ediş, işte benim ibadetimdir; 
ibadet saatlerim hep böylelikle geçer. 
Ben bu işde o kadar sevinç ve rahat duyanın kt 

hazan kendimi bir kayadan frarkedemem. 
Tapmak konusunda bir minik kuşla 

beraberixdir; 
'ben de tehlil edeııiin, i&b.ak kuşu da. 

Kitabını, tabiat Ievh-.ılaıımın kitab_!dır, 

hayll' ve şer yapmak da benim elimdeilil'. 

(F. Uzun söyleyişiyle) 



Tarih-i Kadim (Eski Çağ Tarihi) ,  zamanında 
oldukça büyük tepki yarattı. Pekçok kişi buna 
«reddiye» yazdı. Mehmet Akif, yukarıda da belir
tildiği gibi yüz dizelik bir «küfürname» ile karşı
lık '\'erir. Buna karşılık mya Gökalp, cıFikret'in 
p::ygamberliği, bu eseriyle bizi ümmet medeniye
tinden kurtarm�ş olmasıdır» der. Sonradan bazı 
kimseler Tarih-i Kadim'ln çeşitli açılardan çözüm
lemesini yaptılar. Tepkiler sürdü gitti. 

Fikret hayattayken «Tarih-! Kadime Zeylnle 
yalmz Akif'e karşılık verdi. Bu şiirinde, Tarlh-l 
Kadim'dekl görüşlerini daha da açık ve sert blr 
anlatımla ortaya koyar. Gerçi bu, bu tür saldırıla
rın tümüne verilmiş bir yanıt niteliğindedir. 

Bu saldırı havasına kendini kaptıran Mithat 
Cemal Kuntay da uzun bir «reddiye» ile karşı çık
mı§tı. Bunda şÖyle dizeler var : (*) 

Bir türlü nesin �nlallU!.dım, tehlikesin sen 
Telvis edecek' şey arayan, bir lekesin sen 

Senden şu vatan m..'"l·ma şehadet kanı bekler 
Çoktuı: şana ölmekte telmddüm edecekler 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kalbinle demem bari muazzam kaleminle 
Lutfet azıcık cğla, kerem kıl, biraz inle 
Lebriz·i riya Ieblerinin2 ey ser-i asP 
Gülmek mi, tükürmek mi 11;2.db-l ezelisi?• 

(*) ileri-geri kavgasına aydınlık getirir düşüncesiyle ta
mammı yayımlamak isterdik. Ancak yazarınca ya
yımlanmadığını ve sonradan yazarının Fikret üzerine 
'bir b!yogra�i denemesı yaptığını göz.önüne alarak 
-epeyce uzun da olduğu için- yayımlayamıyoruz. 
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Sen milletinin ey fem-i mağrur u muaııa• 

Say'ct <3e' biraz. dünkü şeWdamna. �ğla 

· · · • · · • · · · · • • · · · · · · · · · • • · • · · · ·  

Lazımsa bugün mü'min-1 müstağfir' olursun 

Yarın da döner pek iyi bir kafir olursun 

Dersin ki tabiat bana Kur'an, bana bir din 
Lakin onu bilmem ki D"..Sıl anlayabildin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .  
Z a v ıa ı l ı E v e t : Bir gün yolda gider

ken eski edebiyat yanlısı birine rastlıyor. Bu adam 
eski edebiyatı övüp duruyor. Fikret işi kısa kesmek 
için adamın her dediğine «evet» karşılığını veri
yor. Ve aynı günün akş2mı «Zavallı 'Evet'ııi ya
zıyor : 

«Nedir bu sizdeki yl'nileşmc ve iycat etme aşkı? 
Ne gördünüz gazellerden, b�.s!delerden? . . » 
Diyor ve koskoca bir şiir defterinden 
:nümuneler okuyup onbn �ahit gösteriyordu . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . 
Bununla lıülanedin isterseniz tulıaflı,�ma. 
O boş lakırclıları C!inledim de bir müddet, 
oonunda boynumu büktüm, dedlm ki 

«Öyle ,evet!» 
(F. Uzun �.öyleyişiyle) 

T i m s a 1 • i C e h a l e t : Bazı edebiyat 
tartı�.maları scnuc1J Fikret, Ahmet Mithat Efendi 
için «Timsal-i Cehaletıı i yazıyor. (Ancak F. Uzun'
un da söylediği gibi o, şllrdekl denli cahil değildi. 
Bu şiir duygusal bir eleştiridir.) 

S ö z c ü k ı e r ı - Kötüleyecek, 2 - R'ya saçan 
dudaklannın, 3 - Asi baş, 4 - Ezeli nasibi, 5 -
Mağrur ve yüce ağız. G - Çalıs da, 7 - Katıksız 
mtımı..tı. 
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Kinli, bakışım dikmiş, korkusuz, �.ldmşsız, 

o boş aleme nutuk çeker dururdu . . .  
Kükrer, bağırır; dağ·Jara çıa,rpar c1la sedası 
faydasız, kendisine gene hep ged gelirdi. 
Ablak yüzündeki süpürgeye benzeyen sakalı, 
bıakıanla.raı 2.ynca ağırlık ve ürperti verirdi, 

(F. Uzun söyleyjşiyle) 

B a 'ı ı k  ç ı ı a r  Geçimlerini çıkarabilmek 

için canları pahasına fırtınalı denizle boğuşan ba

lıkçı kayıkları ve balıkçılar Fikret'e ((Balıkçılar»! 
yazdırıyor. 

Kıahır dalgaları.nuı vuruşlarına göğüsleri 
apaçık, 

birer kayıktan ibaret biitün hazineleri, 
birer kayılc ve bitmez tükenmez bir muhtaçlık. 

Şu kır bıyıklı, yanık yüzlü hayı:ıı.t ırgatları 

-ki, ağlarının herbir telinde ölüm zehirleri 
titrer,� 

sonın, bu çekilmez hayata niçin katlıanıyorlar; 
nasıl, ne hisle şu gamlı burgaç ta çalkanıyorlıt"..r?. 

(F. Uzun söyleyişiyle) 

-Bu gü.n acız yi-ne evladlarıın, diyordu peder, 

bu gün acız yine; lakin yann, ümid ederim, 

sular biraz dalıa sıakinleşir . . . Ne çare, kader! 
-Hayu, sµlar nekada:r coşkun olfıa ben giderim, 
diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur; 
zavallıcık yine kaç gündür işte hasta . . .  

N e s r i n, R a m a z a n  S a d a k a s ı  

Yağmurlu bir akşam sokakta ve köprüde görüp 
acıdığı iki çocuk Fikret'e, ccNes.rin» ve cıRanınz:an 

Sadakası»nı yazdırıyor. 
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Ramazan Sadakası'ndan 
• • • • • • • •  • • • oto • • • •  • • • •  -> •  . . .. . . . .  . 
Bu havada delik paçavralar a.ıtıınıda b'ir 

küçük dilenci . . .  
«Efendiler, ne olur? Ben fakirlm işte . . .  » 

Ses yok; 

«Efendiler, acıyın • . .  » Efendilerin bumu havada, 

efendiler durmadan geçiyor; yavrucuk wluk, 
şaşkmf 

balnşlanndıa. hazin bir yalvarış edası var, 
çolak eliyle her geçen gölgeye selam veriyor. 
«Efendiler, Ramazandır • . .  Mübarek 

akşamdır, . .  » 
Zavallı sefalet çocuğu, zavallı hec]er olan ömür! 
«Efendilerf acıyın, ben g&ribim işte . . .  » 

Kim duyacak? 

Akın-akın geçip giden varlıklı ve mesut adamlar 
bu kirli. bu. yırtık sesten hatta tiksiniyor. 

(F. Uzun söyleyişiyle) 

K ö y ii n M e z a r ı ı ğ ı n d a Recaizadc 
Ekrem'le birlikte Gebze gezintisinden dönerken 
gördüğü bir mezarlık ona «Köyün Mezarlığında» 
smı yazdırıyor. 

1 z 1 e r : Robert Kalej'den Aşiyan'a gelip gi
derken yolun üstünde kendi ayak izlerinden başka 
hiç .bir ayak izine rastlamayışı «İzler»i yazmasına 
yolaçıyor. Burada Fikret, verdiği özgürlük müca
delesini imler 

Yürüdüm güç halJe, kan ter içinde, 
yolum çetindi, yanım yörem faş ve diken, 
önüm çakıl, diken dolu cimdik bir yokuş, 
ama benlın inadım inat, dayan yürek, dayan! 



Bir sürü ayak izine basa bas� geç'tiın. 
Bir n:ro eğildim baktım şöyle bir : 

Benim izlcrirndi bütün bunlar, 
bcnlın ayak !zlcl'im. 

(A. l{�dir söyleyişiyle) 

Yakın dostlarından İsmail Safa'yı hasta dö
şeğinde yoklamak için Bakırköy'e giderken kom
partımanda gördüğü bir hasta, uV a g o n  d a» 
şiirine konu oluyor. 

«Y a ğ m u r» , küfül küfü! yellerin estiği bir 
gecenin amsıc1ır. 

«F e n e r»inde, özgürlük uğruna savaş veren 
gençlerin serüveni vardır. 

Ailesel sorunlar da girmiştir onun şiirine. Söz
geliml celi a s t a. Ç o c u k»u, ansızın hastalanan 
Haluk'un durumu yazdırmış. «Mehd-i Amalim», 
apandisit gibi bir hastalıktan yitirdikleri kayınının 
mezarı haş)nda düşünülmüş. 

Sevdiği dostlarından alkol tutkunu biriyle 
aralarında geçen tartışmanın kırgınlığı «Bir Ayya
şın Karşısmuau ile uAyyaş»ı yazdırmış. 

Bilindiği gibi <cHALÜK'UN DEFTERİ» , Haluk'· 
tan gidilerek tüm yurt çocuklarını içeren şiirler 
demetidir. 

Sözgellmi ogüne değin uzun entarilerle kız ço
cukları gibi gezen Haluk, bir bayram sabahı ken
dine yeni erkek giysileri giydirilince oldukça se
vinmiş. Ancak, yeni giysilere kavuşan Hahik'un 
sevinci, �ynı olanaklardan yoksun olan yoksul ço
cukları anımBatıyor Fikret'e ve «H a 1 ii k ' u n 

B a y r 3 m ı» çı.ıa,yor ortaya : 
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Baba....ın diyor ki: «Meserret çocukların, yalnız 
çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle ; 

fakat scvincin!c 
neler düşündiiriiyorsun, bilir misin? .. Ea.basız, 
ümidsiz, nekadar yavrucaldann şimdi 
eiyah-ı mateme benzer terane·i iydi! 

(Bayramının ezgisi, yas bağı
rışmalarına benzer! ) 

Çıkar o süsleri !:.l'tık, sevindiğin yetişir; 
çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlem:in; 

biraz güzellensin 
şu ru-yi zerd-i sefalet . . .  Evet, me�.errettir 

(Şu yokluktan sararm:ş yüz) 
çocukların payı; lakin senin sevincin!e 
sevinmiyor şu yetiın, ağlıyor . . .  Haluk dinle! 
Hahik serisinin öbür şiirleri de aşağı yukarı 

bu türden. 

Geçen bölümlerde değindiğimiz ccH e · m ş i -
r e m t ç i n» şiiri, evli iken ölen -Fikret'in de· 
yimiyle öldürülen- kardeşinin ölümü üzerine ya
zıım�ş. Burada, yalnız Fikret'in kardeşine değil, 
tüm kadınlara ve kadınlığa bir sesleniş buluruz 

Hiç hir vakit z.lç�Imak olmamalı kaC!ınhğm payı 
hiç bir vaki( zulüm görmemeli iyi yiirek, 
bir cfü�.eroo kadın, ne olur ins2.Il'ığın hali, 
ama bakın bir de ortalığa, onların payı ne? 
İşte korku, işte ecı, işte yumruk ve işkence ! 

Toplanın gelin, bu kutsal ölfuıiin başında, 
toplanın gelin, 

siz, kadınlığın hiç dinmeyen çığhk.12.rı, 
ey güçsüzlerin, ezilenlerin ür.kek hıçkırıkları, 
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toplanın gelin, şurda birlikte ağlayalım, 
bu acının en yakın, en iyi, en namuslu 

tanıdıldaı-ı ! 
(A. Kadir söyleyişiyle) 

Yine Rübab-ı Şikeste'de aileyle ilişkisi olan 
kişilere değgin anısal şiirler bulmak e>lanaksal. 

Söz gelimi HalUk'un mürebbiyesi olarak üç 
dört gün çalıştıktan sonra ayrılan bir kadını Filc
ret, başka bir dirlik kapısında çalışıyor görür. Ya
nında Halit Ziya da vardır. Kadın, omuzunda bir 
pelerin döne döne alıcılara gösteriyormuş. Fikret 
tanımış ka,dını. Yaşayabilmek için dirlik savaşı 
veren kadınları düşünmüş. Böylece «S ü sn ve 
uP a r a v e H a y a t» şiirleri yazılmış. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu, yalnız gün
lük olaylar için böyle değil ;  herbiri bir cıdevrLm 
bildirishı niteliğinde olan öbür şiirler için de böy• 
ledir. Bunlardan yeryer sözedild.iği için :..:urada faz
la durmuyoruz Üzerlerinde. 

Ve bu şiirlerin niteliğine göre Fikret, ya ağ
layarak; ya da kızarak, meydan söylevi çeker .gibi 
kendini tümüyle şiiri n coşkusuna vererek yazar 
ve okurmuş. 



iV - DEVRİMCİLİGİ VE TOPLUMCU YAZINA 
GETİRDİKLERİ 

� Haksızlık eden başlan biı·gün . . .  kopa.nrlar . . .  -

Fikret, gerçek kişiliğini kazanmaya başladığı 
1896 - 1900 tarihleı·inden sonraki yaşantısını kav
gı:..yla, mücadeleyle geçirmiştir. O, özellikle bu dö
nemden sonra içinde bulunduğu toplum düzeniyle 
uyuşa.mamış, hep çatışmıştır. Bu yanıyla o, zama� 
nının bir «yalnız a.damnıdır. Bu nedenle, «Tevfik 
Fikret örneklik bir yabancıdır, karabaskı yöneti
minin özgür çocuğudur» demekte haklıdır, Ceyhun 
Atuf Kansu.' 

Fikret, neden çağının toplumsal düzenine ters 
düşmüş, onunla çelişmiş, çatışmış, başkaldırmış? 
Neden yabancılaşmış; karabaskı yönetiminde «Öz
gür çocuk»luk aşamasına nasıl varmış?. . .  Soruna 
burdan girmekte yarar var. 

D e v r i m c i l i ğ i � i n k � y :n a ğ ı  
Fikret'i Fikret yapan, dar anlamıyla devrimci 

kılan etkenleri şöylece özetleyebiliriz Fikret'in 

l - C.A. Kansu Tevfik Fikret w D&'Vl'lm; Türk 0111, 
sayı : 203 
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başkaldırısı ve devrimci özelliğinde; 1çerdek1 kötü 
ortamla kendi iç yaşantısı, iç deneyleri ve iç bu
nalımları ile Fransız sosyalistleri önemli rol o�
mışlardır. 

Sorunu biraz daha açalım. Diyoruz ki, devrim
ci ozan durup dururken ortaya çıkmaz, mutlaka 
toplumdaki bir birikim , bir oluşum çıkarır onu or
taya. O halde Fikret de, çeşitli aşamalar geçirmiş, 

yetişt'. ği toplumsal ortam onu devrimci çizgiye 
sokmuştur. 

Herşeyden önce devrl.mciliğinin kaynağını, Os
manlı yönetim mekanizmasında ve toplum yapı
sında aramak gerekir. Ceyhun Atuf, şöylece sap
tıyor devrimciliğinin kaynağını ııTevfik Fikret'in 
başkaldınsı ve devrimci ö�lliği, iki yanlı; bir yan
dan yaşadığı toplumun değişim, yenileşme oluşu
muyle, öte yandan kendi iç yaşantlsı, iç deneyleri 
ve iç bunalımlarıyle biçimlenir. Toplumsal biriki
min kaynağı, Osmanlı - Türk toplumunun içine 
düştüğü bunalımdır, bu bunalıma. çare arayan de

ğişimlerdir, yenl1eşme çabalarıdır. Bireysel birl

kimln kaynağı. kendi yaşant•sıdır, kendi iç yapısı
d1r; toplumsal ,birikim!n aşıladığı ((değişimci» özün, 
başkaldırıya, devrime dönüşilmüdür.»1 

Fikret'! yetiştiren toplumsal ortamla kişiliği 
ve sanatı arasındaki diyalektik birliğin ayrınt!la
nna girmeksizin devrimciliğinln kaynağı konusun

da şöyle bir sıralama yapmak yanlış olmaz sammca: 

a - Herşeyden önce o, yaşadığı toplum düze

nindeki çelişkiler birikiminin ürünüdür. 

1 - Aynı yazı,. 
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Ancak, toplumsal çelişkilerin yaratt�ğı biriki
min yanında Fikret'J sarsan, kamçılayan ve yön
lendiren bir takım dı.ş etkenler olmuştur. 

b - Toplum yapısındaki olumsuz etkileri ya
nında Fikret, karabaskının ezincini herşeyden ön
ce kendi ailesi üzerinde görmüştür. Kendisine doğ
rudan yapılan baskının yanında, babasının oradan 
oraya sürülmesi onu etkilemiştir. 

c - Fikret, küçük burjuva kökenli bir aile
den ge1medir. Bu nedenle Galatasaray Sultanisi gibi 
z�manmm en ileri bir öğretim kurumunda okuma. 
olanağı bulmuştur. Bu okulda okurken Zihni, Fey
zi, Ekrem, Naci, Abdurrahman Şeref gibi öğret
menlerinin öncülüğüyle doğu edebiyatının önemli 
yapıtlarım; Fransız öğretmenlerinin öncülüğüyle de 
batı edebiyatı örneklerini okuma olanağı buluyor. 
Bu arada döneminin Ruhi, Namık Kemal, Ziya 
Paşa, Şinasi, Abdülhak Ha..mit gibi Türk aydınla
rının; Montesqieu, Rousscau, Voıtaire gibi Framız 
İhtilali düşünürlerinin yapıtlarını okuma olanağı 
bulmuştur. 

Salih Keramet Nigar, bu etkilenmeyi şöyle 
anlatıyor : ((Montesqleu, Rouseau, Vcltaire gibi 
h&.k, hürriyet, inse.niyet, medeniyet otoritelerinin 
eserleriyle beslenen Batı aleminin hızlı ilerleyi§l 
karşısında. öz yurdunun bütün yoksuHuğunu acı 
acı duyarak çok içlenen Fikret, Sultani'den, deni
lebilir ki, cahilllğin, mutaas•plığm ve zalimliğin 
amansız bir düşmanı ve bu uğurda ölünceye kadar 
savaşacak yılmaz bir inkılapçı zihniyetiyle ç1ktıı)1 

1 - Salih Keramet Nlıar İnkılap Şairi Tevfik Fikret'in 
:tzlerl; İst. 1943 
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Hatta bireyci sanat anlayışından toplumcu sa
nata yöneli§inde, Fransız Parnas ozanlarının; özel
likle çok tuttuğu ve üzerine yazı yazdığı Francois 
Coppee'nin etkisi olduğu bilinmektedir. «Sanatı 
yalnız güzelliğin pe§i sıra koşmaktan kurtararak 
bir topluluğu kuran .bütün fertlerin müşterek ha ... 
yatları ile ilgilenmeye sevketmelt düşüncesi, 1899 
yılından itibaren, Fikret'i i§gal etmeye .ba§lar. Bu 
yıl, Fransız Parnas şairlerinden Francois Coppee'
nin «Demirciler Grevi» isimli bir şiiri için Ser
vet-i Fünun'da (s. 425) çıkan bir yazısında, o:!çinde 
yaşanılan çevrenin olaylarını aksettiren bir sa.na.t 
eıı:la.yışmın değerini belirtir.»' 

Ve Fikret'in toplumcu sanata yönelik ilk ça
Iışmalannda (Balıkçılar, örs Başında vb. gibi) 
Francois Coppee'den esinlendiği bilinmektedir. 

Yine Fikret başka bir makalesinde; Rudya.rd 
Kipling'in ((The Book of The Jungles» adlı yapıtı
nın Fransızcasını okuduğunu, bu kitabın, yepyeni 
bir konu ve tasvirlerle bambaşka bir evrene girdi
ğini anlattıktan sonra «bizde böyle bir edebiyra.t 
�vk, biz sadece ağlıyomz» diyor: 

Fikret'in Galatasaray Sultanisi müdürüyke.u 
yazdığı ((Sultaniye» şiiri, bu okul hakkındaki duy
gu ve düşüncelerini ve bu okulun kendisi üzerinde 
yaptığı büyük etkiyi ve dönüşümü ortaya koyma
sı bakımından ilginçtir 

1 - Muzaffer Uyguner Tevfik Fikret ve Frıtnı:ıuı ŞUd; 
Türk Dili, s. 203 

2 - S.Z. Sertel İlericHilt ve Gc.ricilik Kavgasında Tevfik 
Fikret; 1969, s. 42 
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Sensin; blraz düşünme ve kurtulm� hissine 
Sahip vatan çocukları hep sende beslenen, 
Senden hayat alanlaı·; en ateşli hnk eesi 
Senden kopar koparsa bu boşluktıa bağteten; 
Sensin cihan-ı fikretin en canlı makcsi . . .  
Garb iştiyak-ı fikre açık bir ufuk ve sen 
.Şarkın bu ufka ilk açı.!an bir deriçcsi! (*) 

Bunlardan başka cıHüsn ü an Nedir» adlı 
şiirinden, Eflatun'u, Hegel'i okuduğu ve başka şiir
lerinden de, Salnt Simon (Sen Simon) , Fourler 
(Furye) ve Owen gibi ütopik sosyalistlerden etki
lendiği anlaşılmaktadır. 

ç - Yakın arkadaşlarının anlattıklarına göre 
(sözgelişi C. Şehabettin) , Fikret oku.maktan çok, 
düşünürmüş. Yine o, dış olayları izlemekten çok iç 
olaylan izlemiş, gözlemiş ve değerlendirmiştir. 
Onun bu çözümleme, özümleme, y:;ı.rgılama özelliği 
onu bir takım sonuçlara ulaştırmıştır. 

F l k r e t ' i n  U I =.. ş t ı ğ ı  N o k t e.  

Sömürü, karabıiskı, yoksulluk, cahillik, geri� 
tik içinde çalkalanan bir ülkenin «düşünen, yargı
layan ozanı» ancak Fikret gibi karamsar ve baş
kaldırıcı olabilir. Halkla koşut olarak karanlık 
günlerde ağlayan; aydınlık günlerde gülümseyen, 
sevinen; aradığını bulamayınca yeniden parlayan 
ve başkaldıran Fikret'i geri kafalar anlayamamış� 
lardır. Fikret'in böyle karanlık .bir ortamdaki ka-

(*) Biraz düşünme ve kurtulma hissine sahip vatan ço-
cukları hep sende beslenen, senden hayat alanlardır. 

Bu boşlukta en ateşli hak sesi gene senden kopar. 
Batı dünyası düşünce hasretine açık b!r ufuktur; 

sen de doe;unun bu ufka ilk açılan bir penceresisin. 
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ramsarlığmı ve iskankarlığım dinsizliğe yarmWjlar
dır gericiler. 

Aslında bir yerde . bu gerici yorumla.maya şaş
mamak gerekir. Çünkü toplumsal çelişkilerin art

tığı bir dönem de olsa, hak yanlısı dürüst insan
ların yanında, hak yiylciden yana olan, onunla 
birleşen, bütünleşenler de ç ıkmıştır. Sonra ilginç 
bir nokta daha var Her dönemde gericiler ileri 
atılımları, işlevleri tavsatmak, kösteklemek, hal
km gözünden düşürmek için sözkonµsu atılımları 

dinsel açıdan yorumlamış ve «dine karşı» göster

meye çalışmışlardır. Sözgelimi bir Baba İshak ve 
benzeri hareketleri, cıpeygamberlik savında bu
lunmakla » ;  bir Fikret hareketini dinsizlikle, allah
sızlıkla ilgili göstermek istemeleri bunun örnekle
ridir. Bu, dinsel dünya görüşünün egemen olduğu 
düzenlerin .en geçerli suçlama, kötüle.me yöntemJ 
o:m�tur yüzyılLar boyunca. 

F i k r e t ' i n G e t i r d i ğ i  

Bence Fikret'in devrimciliğini iki e.çıdan ince-
lemek gerek : 

1 - Düşünsel devrimciliği, 
2 - Eylemsel devrimciliği. 

Gerçi tu iki işlev sonuçta birleşir, bütünleşir. 
Ayr!ca birbirlerini destekler ve besler. Daha doğru
su «devrim>> , bunların sonuçlanmış, bütünleşmiş 
görünümüdür. Ancak toplumsal düşünce tarihi
mizdeki . yerini belirleyebilmek bakımından bir ayı
rımda yarar var. 

Tevfik Fikret'iiı yaşadığı ve bildirisini yaydığı 
toplwnsal ortam; kırsal kesimde - 19. yüzyıl görü-
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nümüyle - f eodalizmln, kentte küçük el sanayiinln 
ve yabancı burjuvazi.nin ve bu altyapının üstteki 
görünümünün (sıkı sıkıya dinsel dünya görüşüne, 
islam ortaçağ değerlerine, ümmet yaşayışına ve 

uygarlığma bağlı, her türlü yeniliğe karşı kuşkulu 
ve direnici biI' havanın) egemen olduğu blr or
tamdır. 

Fikret bildirisiyle, eylemiyle bu toplumun kar
şısına çıkmaktadır . ccBu devrimci bir çıkıştır. Tev
fik Fikret'in devrimci özelliği ilk önce, bu çıkı;ıla, 
bu davranışla başlar; bildirisi, o günkü Türk toplu
mu için çok ileri, çok yeni, çok değişik, çok sarsı
cı bir özle doludur.ıı '  

Bu bakımdan, onun kurulu ve yürürlükte olan 
ooyut, somut tüın kuru.mlara karşı ileri sürdükleri, 
düşünsel birer eylemdir. 

D ü ş ü n s e l  p l a n d a  n e l e r  
g e t i r m i ş t i r  

a - Fikret yazınımızdan ümmet çeşnısını; 
ümmet uygarlığını söküp atan adamdır. 

b - · Gençlik kavramı bilinçli olarak ilk kez 
Fikret'le �ıkar ortaya. 

Yarm sen.in; senin bu yenilenme, bu dönüşüm 
I:Crşey senin değiİ mi ki temelden? 

Sen �Y gençlik. 

e - Tarihe; devrimci; toplumcu bir bakış açısı 
getirmiştir. (Tarih-i Kadim ve Harb-ı Mukaddes 
bunun en tipik örnekleridir.) 

ç - İleri bir özgürlük e..nlayışı getirmiştir. 
Kimsenin kimseye kul olmayacağı, kişi ve zümre 

1 - C.A. Kan.su aynı yazı. 



egemenliğini kaldıran, insa.nın kardeşçe yaşamasmı 

amaçlayan bir özgürlük anlayışı. 

İşte gerçek özgürlük: 
Ne savaşçı,. ıne savaş, ne saldın 
Ne başbelası, ne saltanat, ne uğrultık 

Ne sızlanı, ne zulüm ile baskı; 

Ben 'benim, sen de sen; ne Tanrı, ne kul! 
d - Donup kalmış düşünce yerine, aklın ışığı-

na ve bilimsel düşünceye inanmayı aşılamıştır 
Kuşkudur benim suçum! Ne çıkar? 
Kuşku bir aydınlığa. doğnı koşmaktır. 
Hakkı �şıtmak akıl için baktır. 

e '7'"" Dinsel - Tanrısal dünya anlayışı yerine 
insancı bir dünya anlayışı getirmiştir 

Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var; 
Dünya dönecek cennete insanla, inandmı. 
f - Yeni bir din anlayışı getirmiştir «Y.e�a· 

mak Ulini, hayat dini.» 

tır 

Yıaşam.ak dinidir bemın dinim . . .  

g - Sürekli olarak kurtuluş inancı a.şılamış-

Evet sabah olacaktır, sabah olur geceler 
U:ıyamete dek sürmez,. sommda bu gökyüzü 
Bu mavi gök size bir gün acır, üzülme sen 
Hayatı div-i hakikatle çarpışan kazıamr 

Zafer biraz da hasar iste!'" . .  

Haks1zhk eden başlan birgün. . .  koparırlar! .  . .  

ğ - Ütopik sosyalizm ve 'materyalizm düşünle
ri Fikret'le gelir. (Tarih-i Kadim, Tarih-l Kadime 
Zeyl, Harb-ı Mukaddes, Haluk'un Amentüsü şiir
ıt�rı bu açıdan ilginçtir) .  



h - Saltanat ve hllafet düzenine karşi ilk so
mut yergi ve eleştiriler Fikret'le girer yazınımıza. 

Fikret, ilkel düşünce ve geri bir dünya görüşü� 
nün egemen olduğu bir kültür ortamına yepyeni 
görüş ve düşünceler getirmiştir. 

Özgür düşünebilme ve işleme aşamasına varan 
Fikret, geleneksel yazınımıza da bir takım yenilik
ler getirmiştir. Bunları da kısaca özetlemek gere
kirse; 

a - Gerçek portre, şiirimize Fikret'le gir
miştir. 

b - En basitine dek her türlü günlük omy, 
Fikret'le şiirimize girer. 

c - Fikret, «Şermin»deki çocuk şiiriyle «Ço
cuk yaz1nı»mızın ilk güzel örneklerini vermiştir. 

ç - Biçim yetkinliğini şiirlerinde yaşatabil
miş sanatçılarımızın ilkidir. 

d - Yazınımıza, «serbest müstezat» ilkin Flk
ret'le girmiştir. 

e - Konuşma dilini, sözcükleri, anlatımı ve 
şivesiyle nazma ilk sokan odur. 

f - Yazmımıza eglogra (küçük çoban şiiri) 
türünün ilk örneğini sokan odur. 

Kısaca Fikret, kişisel yetenelt ve ilerici dev
rlınci görüşleriyle edebiyatımızda, bir aşamadır. 

E y l e m s e l  d e v r i ·m c i l i ğ i  

Bazılarının ileri sürdüğü gibi Fikret, küsüp 

eve kapanmamıştır bence. Kırılmışsa bile bu, za
rarlı değil, yararlı olmuştur. Onun «kapalı yaşamın 
(inziva hayatı) kavgasını tavsatmamış, tersine da
ha da hızlandırmıştır. O uzak duruyorken gerçek
leri daha iyi ·görme ve değerlendirme olanağı bu-
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lu,yordu. Bu dönemdeki şiirleri, bir �ildir! gibi 
elden ele dola!ia:ıi bir , duygu, düşünce başkaldırı 
kaynağı olur. Ayrıca gençlikle ilişkileri daha da 
sıklaşmıştır. (Fikret'in, zamanır.da Sosyalist D'ır· 
ka da dahil herhangi bir partide doğruda� g;öre'o/ 
almadığ1, ar:c.ak o:rdu ve gençlik.1e ili:{kisi bu:u:ı
d�ğu bilinmek tedlr) . 

Kendini görmeye gelen gençlere şöyle diyordu : 
<cSiz daima yükselmek için uğraşın; elbet bu kor
kulu düşün de sonu gelir. Aranızda değerler ne 
denli çoğalırsa, bu zavallı ulusun kölelikten kurtul
ması o denli koiaylaşı.r.ıı 

Fikret, öyle bir ortamda halkın arasına karışsl!ı 
önemli bir �ey yapa.mayacak ve etkisiz duruma ge� 
tirilecekti sanıyorum. (Burada, Sosyalist Fırka 
yöneticileri Baha Tevfik, Hüseyin Hilmi gibllerin 
durumu gözönüne alınaoilir) .  

Fikret'in toplumu ilgilendiren herhangi bir 
konu karş�smda vurdumduymaz değil, durgun ol· 
duğu görülmemiştir. Aslında devrim blldlrilcrlnin 
çokluk bu dönemin ürünleri oluşu bunun kanıtıdır. 
�ağıdakl konu�.ma, Fikret'ln mücadele ilkesini ve 
ölçüsünü ortaya koyması bakımından ilginçtir 

Toplum sorunlannın konuşulduğu, tartışıldığı 
bir toplantıda onun eleştirileri karşısında bir kişi, 
«Fakat siz hükümlerinizde hiç de bitaraf değilsi
niz» diyor. 

Fikret buna şu karşılığı veriyor : «Doğru söy
lediniz, bitaraf değilim '7e olamam. Çünkü ben kim• 
&B!iiz millet ve bağımsız vatan ta.ra.ftanyımn.' 

1 - Kemalettin Şükrü : Tevfik Fikret; 1931. 
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Evet, o yansız değildir; tuttuğu, inandığı, hak 
�ellediği bir yol, bir ülkü vardır. Bu ülkü, bütün 
insanları kapsayan bir adalet, özgürlük eşitlik dü
zenidir. Ve bu ülküyü gerçekle�tirmek için kavga
ya girmiştir. 

Fikret'in kavgası ((ben» kavgası değil, ccbiz» 
kavgasıdır. O, kişisel çıkar kaygısından uzaktır 

Sen zanneder misin ki benim, hep c!em!eıim? 
Heyhat! Ben nevaib-i eyyamı inlerim! 

Kendinden önce bu kavgayı verenlerin başları-
nı da verdiklerini bile bile . . .  

Gerçekten Osmanlı döneminde haksızlıkları, 
yolsuzlukları ortaya koymuş, çevresine anlatmış 
ve başkaldırmış olup başını kurtaran oldukça az 
kimse vardır. Eğer Fikret olmasa hiç yoktur diye
cektik. Osmanlı döneminin bu inançlı, bilinçli, 
onurlu başlı ozanı, 600 yıllık bir dönemde ilk kez 
karabaskılı bir Osmanlı başını, yönetimini ve de 
1şbirlikçi1erlni inançlı, bilinçli ve yiğitçesine yerden 
yere çalmış ve başını vermemiştir. O, zamanında 
bırakın vatan, hürriyet, istiklal gibi sözcükleri; 
«burun)), ccyıldız» gibi sözcükleri bile yasaklamış 

olan Abdülhamit için bir cuma na.mazında düzen
lenmiş öldürme girişimini bakın nasıl alkış!a.mak� 
tadır : 

Ey ş�nlı avcı, damını (*) beyhude kunm:.dın! 

Atdın . . .  Fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın ! 

Bu, içdevrimini gerçekleştirmiş bir insanın işi-
dir. Yoksa nasıl olur da cıburun» sözcüğü yüzünden 
adam ördürülen bir ortamda Fikret bunu söyler? 

r) D&m : Tuzak 
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Bu, bir billnç - cesaret işidir. Gerçi Fikret de birkaç 

kez kodesi bOylamıştır. Fakat karabaskının en yo
ğun olduğu bir dönemde �iirleri bir udevrim bil
dirisi» gibi elden ele dolaşan bir adam için bu hiç 
bir şeydir. Karabaskılı olmak bir yana, adaletli ol

dukları ileri sürülen Osmanlı yöneticileri zamanın
da bile - salt kızılbaş oldukları ya da hal{sızlığa 
thyanamadıkları için toplu yok etmeler görÜ.1-
müştür. 

tşte Fikret, bunların kalıtırm bir düzen içinde 
mücadele veriyor, kavgaya duruyor . . . 

Kavga ortamını bir yana bırakarak , Fikret'in 

mücadelesinin niteliğine, çizgisine ve etkisine ye
niden dönelim. 

N a z ı m ' ı n g ö z ü y l e  F i k r e t 
Buraya gelmişken, öbür sanatsal çalışmal�n 

yanında bilimsel eleştirinin de öncüsü kabul etti
ğim Nazım Hikmet'in, Fikret'in ideolojisine lli.şkli:ı 
görüşlerine değinmek ilginç ve yararlı olacak. 

Bilindiği gibi Nazım, özellikle bilimsel sosya
lizm aşamasına ulaşmadığı dönemde Fikret'ten et
kilenmiş; sonraki dönemlerde de Osmanlı ve Cum .. 
huriyet dönemi yazarlarını, aydınlarını şiddetle 
eleştirdiği halde Fikret'ten takdirle söz etmiştir. 

Nazım Hikmet'ten söz açan bütün kaynaklar; 
sözgelimi Sabiha Zekeriya Sertel (Roman Gibi) ,  
Zekeriya Sertel (Mavi Gözlü Dev) , Vala Nurettin 
(Bu Dünyadan Nazım �ti) , A. Aydemir (Nazım) , 
Rady Fish (Nazım'ın Çilesi) vb. onun Fikret'e duy
duğu ilgiden ve takdirden söz ederler. 

Kısaca örneklemek gerekirse; Nazını, «Meşin 
Kaplı Kitap»ında Fik.ret'in l«Tarih-i Kadim>> ve «<Ta-
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ıih-i Kadime Zeyl»inin büyük etkisi altındadır. 
Peyami Safa'ya yazdığı hiciv denemesinin başına 
konuya uygun düştüğü için Fikret'in "Sen ölme
din, seni öldürdüler zavallı kadın» dizesini aynen 
a!ml§tır vb . . .  

Ancak bunlara benzer örnekler, Nazım'ın Fik
ret'ten büyük çapta etkilendiğini elbette göstermez. 
Bilimsel sosyalizme ula�.mamış fakat ileri düşün
celere açık Nazım'ın, ille aşamada küçük burjuva 
aydını ve devrimcisi Fikret'e ilgi duyması olağan
ı.hı. Ancak aşağıda da örnekleyeceğimiz gibi Na
zun, bu aşamaya ulaştıktan sonra da. ccb ü y ü k 

ş a i rn olarak nitelediği Fikret'i takdir etmiştir. 

Resimli Ay'ın eylül 1930 sayısında yayımlanan 
cTevfik Fikret» konulu bir yazısında, önemle üze
rinde durulması gereken şu görüşlere yer veriyor 
Nazım Hikmet 

«Fikret tam manasıyla inkılapçı, cezri (radi
kal) bir küçük burjuva münevveridir. ( . . .  ) Tevfik 

li'ikret inkılapçı içtLmai (toplumsal) hareketierden 
ANARŞİZM'i meth ü sena etmiştir (övmüş, ulula
mıştır) . BİR LAHZA-1 TEAHHUR isimli meşhur 
şiiri bunun en bariz misalidir. Halbuki herkesçe 
malum olduğu üzere ANARŞİZM, bir ferdiyetçi, in
lnlapçı küçük burjuva hareketidir . . .  ( . . .  ) Mamafi 
biz; Fikret'e küçük burjuva rnünevveriydi demek
le, onun memlekete yaptığı muazzam hizmetleri, 
sanatta ulaştığı baş döndürücü merhaleyi inkar 
etmiyoruz. Büyük ve ana hattında (çizgisinde) .  
iyi manada İNSANİYETÇİ şair Tevfik Fikret'in, 

faaliyet gösterdiği devirde, içinde bulunduğu mu
h.:.tte (ortamda) , başka türlü de olması mümkün 
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değildi. Fikret yaşadığı devirde, bulunduğu mu
hitte, en iyi ve en ileri ne olmak mümkünse, onu 
olmuştur . . .  »1 

Burada ;  Fikret'in <canarşizmııi övdüğü, baş1rn 
bir anlamda benimsediği yargısı, bugüne dek üze
rinde durulmamış oldukça ilginç; ccyaşadığı dö
nemde, bulunduğu ortamda, en iyi ve en ileri ne 
olmak mümkünse, onu olmuştur . . .  ,, yargısı da ol
dukça tutarlıdır. 

E t k i n  ş i i r s e l  m ü c a. d e l e 

Fikret'in devrim bildirilerinin öyküleri bilinin
ce, �avgalarının çetinliği ve önemi daha iyi anla
şılır. 

tçdevrimini gerçekleştirmiş olan Fikret ; «Sis», 
««Turih-i Kadim: Eski Çağ Tarihi» ,  «Sabah Olursa», 
«Fo:rda : Yarınıı , ((Bir Lahm-i 'l'ealıhur: Gecikmeli 
Bir Anıı , dfon-ı Yağma: Yağma Sofrasrn , «Doksan 
Beşe Doğru», «Ruhabm Cevabı : Sazın Cevabı», 
«cHaluk'un Vedaı», <<Revzcn-i MalıIU : Tahttan İn
dirilmişirı Penceresin , cc!zler», C<Promete», «HuIUk'
un Amentüsü : Haluk'un İnanç Türküsün , «<Millet 
Şarkızı», ((Vatan için», «Harb-ı Mukz.ddes: Kutsal 
Savaşı> , «Rücu : Dönüşıı , «İnanmak İlıtiyucu,, «Ta
rih -i Kadime Zeyl : Eski Çağ Tarihine Ek» ve ccSan
c�k-ı Şerif Huzurund·a : Kutsal Sancak önünde» 
gibi eleştirel, yerici ve her biri geleceğin devrim 
ordusu bireylerine bir bildiri niteliğindeki bu şiir
leriyle karabaskı düzeninin başı Abdülhamit ve 
onun 1 908'den sonraki İttihat ve Terakki Fırkası'

ndaki ortaklarını yerlere çalnnş ve geleceğin dev" 

1 - Nazım Hikmet : Tevlllt Fikret; Yenl A. Eylül .. 1973 
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timinin kahramanlarını ve devrim potansiye:ini 
yaratm:ştır. 

«Tevfik Jfikret'in bildirisinin, türküsünün ya
şaması. bir yerde tutulması gerekir. Gizli, açık 
onun, top:umda bir alıcı kaynağı olmal:dır. Tevfik 
Fikret'in alıcı kaynağı, Birinci Meşrutiyet - İkinci 
Meşrutiyet arası aydınlarıdır, gençleridir, karabas
kı yönetiminin direnicileridir, toplumsal bir karşıcı! 
kuııaktır: Toplwnsaı düzenin genç yabanc!larıdır 
onl;ir.»' 

Bu kuşak�ardan birincisi Meşrutiyet kuşağıy
sa, ikinci ve ana kuşak da 1919-1922 Kurtuluş Dev· 
rimi öncü ,kuşağıdır. 

1908'den önceki devrim bildirileriyle oluştur
duğu devrimci birikim, 1908 kuşağını eyleme geçir
miş ve 1908 İkinci Meşrutiyet Hareketi gerçekleş
miştir. 

Kemalettin Şükrü, Flkret'in İkinci Meşrutiyet 
hareketindeki rolünü ve etkisini şöyle belirtiyor 

«Yıldız istibdadını, Hamid'in zulmünü silahla 
kırmaktan başka kurtuluş yolu göremeyen Fikret'in 
ruhu «Dün Gece» adlı şiiri ile büsbütün coşuyor, 
uyuşukluk ve korkaklığa başkaldırıyordu. Bu baş
kaldırıdan onbeş gün sonra sevinçli bir haber aldı. 
Selanik'te bir İhtilal Teşkilatı kurulmuştur. Bu 
örgüt, Flkret'in ktediği biçimde oilahla Yıldız is
tibdadını yıkacakmış. . .  örgüt yöneticileri ozana 
ba�vurarak bir ccMillet Şarkı�ııı (*) istiyorlar. 25 

1 - C.A. Kansu Aynı yazı 

( .. ) Hareket Ol·dusunun, 3 1  Mart gf)rlcl ayaklanmasını 
bastırmak üzere İstanbul'a geliıı:nde bu ııarkıyı oku
duğu söylen1r. 
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Haziran 1324'te (8 Tem.muz 1908) yani Meşrutiyet 
ilanından on altı gün önce yazdığı şarkıyı Fikret 
aynı günün akşamı Hisar kalelerinin gölgesinde 
arkada§larına okuyor ve okurken de titreyen se
sinde gizli bir heyecan seziliyor. Belli ki bu haklı 
ihtilalden vatan için bolluklu (feyizli) ve mutlu 
bir devrim bekliyor.»1 

Fakat yazık kl gelen yeni kadro da aynı yağma. 
soframnın adamlandırlar. Bu kadro da önemli bir 

�ey yapmamış; üstelik bu dönemde de eleştirilere 
dayanamayan yönetici kadro, gündüz gözüyle gaze
'Wci vurdurmaktadır. Fikret, «Rücu: Dönüşn, <<Vs
t?,n İçim> il� kutladığı bu devrimin de hiç bir şey 
getirmediğini, ülkenin yine eskisi gibi baskılı yö
netime ve felakete doğru sürüklenerek «tagallübün, 

kıhrın,_ cehlin, faassubun» elinde hırpalan•p inledi
ğini görO.nce, «Doksan R.e�e Doğru», c<Han-ı Ya,ğ
maı> ve bir bakıma ikinci bir ccSis» sayılabilecek 
«Rubabın Cevabııı ile yeni kadronun yönetimini de 
flergilemekten geri durmamıştır. (*) 

Bu bakımdan Fikret'in istediği devrim henüz 
gerçekleşmemiştir. t(Yarınıı gelmemiştir daha. Yarın 
gelmediği gibi daha da kara günler beklemektedir 
ulusu. 

Trablusgarp ve Balkan savaşları karşısında 

boyuna çökmekte olan Osmanlı devleti, Fikret'ln 
korktuğunu karşısına çıkarmış ve artık en korku· 

1 - Kemalctt!n Şükrü Tevfik Fikret; 1931. s. 45 
(*) Bilindiği gibi, 1908 Meşrutiyet hareketinden sonra.. 
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suzca, en erkekçe sesiyle emperyalist güçlere ve 
bllD.ların ülkedeki uzantısı işbirlikçilere bağırmak 
ve sövmek, onun için bir görev olmuştur; bütün 
gücüyle Birinci Emperyalist Sava.şı'na katılmaya 
karşı kor. F'akat bu kez karşısında İngilizci din geri
cileri ile Almancı ırk gericilerini bulur. İdeoloğları 
M. Akif, A. Naim Hoca, M. Ali Ayni vb'ni Fikret'e 
saldırtırlar. Ve böylece Fikret'in kişiliğinde başla
tılan ileri - geri kavgası kesintisiz sürer gelir. Fik:
ret hayattayken başlayan bu kavga, ölümünden 
sonra (1915-1918) yeniden kızışır - çünkü emper
yalist savaşı hala yürürlüktedir bu tarihlerde- ; 
İkinci Emperyalist Savaşı'nın başladığı tarihlerde 
(1939-40) yeniden gündeme getirilir. Bir gerici ga
zetece Fikret'in eserlerini yakma kampanyası 
başlatılır. Bu kez her iki düşüncenin o dönemdeki 
temsilcileri karşı kn.rşıya gelirler. Sabiha Zekeriya 
Sertel'in gericilere karşı verdiği mücadele gibi . . . 
Ve bu mücadele sonucu Fikret'i ilk kez toplumcu 
düşünce açısından değerlendiren bir ürün çıkar or
taya : Tevfik Fikret'in İdeolojisi ve Felsefesi, 1946. 
(Eserin genişletilmiş yeni basımı, İlericilik ve Ge
ricilik Kavgasında TEVFİK FİKRET adıyla ya .. 

pılmıştır.) (1969) . 

Balkanlarda akan binlerce kişinin kam yet
miyormuş gibi yoksul halkı Alman militarizminin 

emri altında kanlı çamurlara at.mak istemekte ve 
üstelik çıkarılmış ortaya «Sancak-ı Şerif: Kutsal 
cancakıı ve bu bu savaş kutsal bir savaş olarak ka· 
muya. duyurulmakta. 

M. Akif gerçekten binlerce kişinin kanının yet� 
mediği görüşündedir : 



Fl.11kam!.aki yangın ooha kül ooğlaınamışken 
Bili.' t..-:·.şka cehennem çıkıversin, bu ne erken! 

Lakin bu cehennem onu yıldırır mı? Asla ! 
İlaya scğ·irtip dumyor nammı hala. 
Fikret, Sancak-ı Şerif Huzurunda ile bunlarla 

alttan alta alay etmekte; görkemli ullarb-ı Mukad
dem> ile .lanetlemektedir. 

Dünyayı bugün b.arb denilen C!cst-i helake 
Te5;lim ecncn alçakların ecdadına lanet! 

Daha dü:::.e değin Araptan başkasını kardeş 
saymayan M. Akif, Almanya'ya götürülür ve baş
lar ondan sonra Fikret'e oaldırmaya ve Alman em
p�ryalizmlnin şakşakçılığını yapmaya . .  

Bütün bu kavgalar, oovme ve sövüşler iki be
lirli kutup yaratmışt'r. Bu kutuplardan biri, özgür
lük yanlısı yani kişinin doğuşta özgür ve eşit ol
duğundan hareket ederek, cf endisiz, kölesiz, tut
zaklığın o�madığ1, herkesi.n eşit ve kardeşçe mut
luluk içir.de yaşamasını öngören bir düzen . . . Öbürü, 
!ngiltere'nin veya Almanya'nın koltuğu alt'nda ya 
bütün islılm milletlerini ya da bütün Türkler'i bir
leı;.t�rmeyi ve padişah efendiyi, bütün karabaskıs4 
bütün zulmü, bütün hainliği, bütün sömürücülüğü 
ile b3.şta tutmayı amaç edinmektedir. İşin ekonomik 
r.c:nuçlarını düşünmemekte, bir ümmet devleti uğ
runa bu emperyalist devletlerin, hem kendilerini, 
hem açılmak istedikleri Orta-Doğuyu V'!. giderek 
bütün Uzak Asya'yı sömürmelerine araç olmakta· 
dırlar. 

Fikret, bütün bu koşullar ve durum karşısında 
gerçek özgürlüğün özlemini çekmekte ve özlediği 
C.Zgürlüğü şu a:zelerle ortaya koymaktad!r 
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Jşte gerçek özgürlük: 
Ne r.avıaşçı, ne savaş, ne ralC!ın 
Ne başbtusı, ne Ealtanat, ne uğruluk 
Ne B2Zlam, ne zulüm ile bar.ki; 
Be=ı benim, sen de sen; ne T�nrı, n� kul!  

F'ikret'in, bu. özgürlüğü getirecek devrimin ger-
çekleşmesine olan inancı tamdır 

Elbet şu mezar yaşantıyı, bir ışıklı diriliş 
b!eyecektir� buna inançla imındım . 
• . . . . . . . . • • • , . . . . . . . . Ölürsek de biz, ya�ar mut!ak, 
Vat.an sizinle, şu zindan kar.aıılığmd.ın uzak. 
Haksızlık eden b2.§ları bir gün . . . . . .  kopanrlar. 
Hayır, bu ağulanma r.�n kruıma çocuğ-um, 
Yann wnutla cfolmmr, bir genişçe ailim 
Bir atlayış -ne diyorlardı pek c>...nlamac1ım-

Hayatı kurtamcak; 
İnsanoğlu, bu şimdi imne!erle sÜl'iUdencn, 

ezinçlerle ins::n.oğlu 

Adım adım varacak kurtuluşun doruğ·una. ' 
(C.A. Kansu söyleyi�iyle) 

Gelecekteki devrime inancın en keskin zöyle-
ylşi : «Sabah Olul'f.a». 

Evet, oo.bab olacaktır, sabah olur geceler 

Geçer, kıyamete dek sürmez, en oo.nunda bu gök 
Bu nmvi gök size bir gün �cır, keckrlenmc. 

(A.M. Dr-�.nas eöyleyi:;iylc 
Aynı zamanda özgürlüğü getirecek olan dev-

rimi gerçekleştirecek bir güç arıı.maktadıı· 
Eunu kimden fakılt ümid edelim; 
bu azim inkılab-ı hilkati kim, 
hangi kuvvet tcahhüt eyliycce\ ? 

Cevdet Kudret söyleyişiyle söylemek gerekirse : 
Fakat bunu kimden umalım? 
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Bu ulu yamtıhş devrimini kim. 

hangi kuvvet fu;tüne alacak? 

Ve yine Fikret, bu kurtuluşu gerçekleştire
ceklerin minnete şayan olduklarını söylemektedir 

Vatan bir lane-i idbara dönmüş, titrer, 

ağkırken, 
Koşanlar, kurtaranlar şüphesiz §ayan-ı 

minnettir . . .  

Evet, Fikret yukarıda belirttiğimiz düzeni ger
çekleştirecek devrimi yapacak kişiyi, gücü bekle
mektedir. F ikret, olayları diyalektik açıdan değer
lendiremediği için, içinde bulunduğu karanlık orta
mın ve bu döküntü düzenin esas nedenlerini bil
memektedir. Bu yüzden ne zaman bir neden arasa., 
karşısında hep dini .görüyor. Batıpın ütopik insani
yetçi düşüncelerinin etkisi altında kaldığı için, sos
yal sınıflar arasındaki gelişme yasalarını anlaya
mam!Ş ve bu yüzden, tüm kötülüklerin sorumlusu 
saydığı cihangirlere ve din güçlerine olanca hın
cıyta saldırmıştır. Yine diyalektiği tam olarak bil
mediğinden devrimi gerçekleştirecek bir <cemekçJ 
sınıfı gücliı> de düşünemiyor. Bunun içindir ki Fik
ret, o güne değin ileri hareketleri yapmış olan as
kerlerden ve tek güvence ve dayanağı olan genç� 
likle, vatansever aydınlardan bunu bekliyor. 

!şte bütün acı gerçelderiyle kurtuluş yolu yal� 
nızca silahlı bir halk savaşı (*) olan bu ortamda. 
Fikret'! dtnleyen, içten içe ona hak veren ve 1918 

(*) M. Kemal'de ger1Ila savaşı eğilimi için bkz. A!et 
(İnan) Gerilla Hakkında İki Batıra; 19 Mayıs 
(Samsun Halkevı der.) Sayı : 16/1937 ve Yavuz Aba� 
dan M. Kemal ve Çetecilik. İst; 1964 



Ağustos'unda yani Fikret'in ölümünün üçüncü yı
lında genç bir subay (M. Kemal) ; esin kaynağı, 
kültür kaynağı, devrim kaynağı olarak seçtiği kişi
yi ziyaret için Aşiyan'a tırmanırken yanındaki ho
casına o güne değin kLmseye açmadığı bir sır ve
ı·ecektir 

«Yakında Analblu'yo gidiyorum . . .  » 

Evet, ertesi yıl ((O l m a , y a d a o l m a • 
m a» savaşını örgütleyecek bu adam, belki de ulu
sal kurtuluş ha:reketini gerçekleştirecek kararını 
F'ikret'in katına tırmanırken vermişti. 
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V - ANILARLA FİKRET VE ATATÜRK 

Tevfik Fikret'in Atatürk üzerindeki etkisi 
başlıbaşrna bir inceleme konusudur. Daha 1918'de, 
M. Kemal'in Anadclu'ya çıkmadan Fikret'in meza
rını ziyaret ederek, Aşiyan'daki onur defterine 
şunları yazması anlamlıdır : «Tavaf-ı tahatturun
da bulunmakla mübahi perestişkaran-ı Fikret: 
anma ziyaretinde tulunmakla övünerek, Fikret'e 
tap:mlar . . .  » 

Fikret'e olan bu t�pma düzeyindeki bağlılığı
nı sonraları birçok toplantılarda, en çok beğendiği 
sanatçının Filuet olduğunu söylemek, onun ıçın 
şiir ya:rmak, onun birçok şiirini ezbere bilmek ve 
okumakla da gösterir. 

Atatürk'ün, c(ben inkılap ruhunu Fikret'ten 
8Jd1mıı , <conu iyi tanıyanlar, benim ne yapmak is
tediğimi kavrayacak kimselerdir» sözleri , bu etki
lenimi açık biçimde yansıtır. 

F'ikret'in düşünce evrenine ve Atatürk üzerin
c1eki etkilerine geçmeden, Atatürk'ün Fikret'le il
gili birkaç anısını birlikte izleyel!m.1 

1 - At.atürk'ün Fikret'e değgin çeşit!l kaynaklarda da

ğınık durumda bulunan anılarını Mustafa Baydar, 

Var1ık'ın F kret'in 100. doğum yıldönümü için ha
zır· anan özel sayısında toplamış. Yukarıya aldığım!z 

bu anılar sözkonusu yazıdan -kimi kısaltılarak-
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Fikret'in ölümü üzerinden üç yıl geçmiştir. 
Anafartalar'ın muzaffer kumandanı Mustafa Ke
mal, A.şiyan'ın "dik -yokuşunu t!rmanmakta, yanında 
da Harbiye'den Manej Hocası Emin Bey bulunmak
tadır. Koluna girdiği hocasına yüreğinin derinlik
lerinden gelen bir eesle Fikret'e olan sevgisini şöy
le anlatır 

ciB�n inkılap ruhunu o:;dan aldım. Ziyaret ede
ceğ\m yerlerin başında elbetteki Aşiyan gelir.» 

Mustafa Kemal, hocasına bu yokuşta bir sır 
tevdi eder 

«Yakında Anadolu'ya gidiyorum, ne diyorzun?» 

Hocası cevap verir 
«Ne duruyorsun?» 

Kimbilir, belki de Muı:ıtafa Kemal, memleketi 
Kurtaran kararını kesin olarak, Fikret'in katına 
tırmanırken verdi. 

Aşiyan'a çıkıl�ı', Fikrct'in temiz ruhu önünde 

saygı duruşunda bulunulur. Bu tarihsel ziyaret, 

.Aşiyan'ın anı defter:ne �u cümle ile ölümsüzleşti
rilir 

ccT.aw,f-ı t-::hatturunda bulu:r.ınıııkia mütclıi 

pcrcf.ti�kara.n-ı Fikret.» 
(19 Ağusto3 1918, Pazartesi) 

Mustafa Kemal, Süleyman Nazif, F8.ik Ali. 

Bu ifade ve yazı Süleyman Nazif'indir. Fakat 
Mustafa Kemal, bu yazının altına imzasını atmak
la Fikret'in perestişkarı olduğunu tarihe kar�ı ilan 
etmiştir. 
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Mustafa. Kemal bir vapur gezintisindedir. Et
rafını çeviren gençlerle hararetli bir konu§maya 
dalmı§tır. Çeşitli konularda konuşulur. Sıra edebi
yata gelince Atatürk, Fikret'e olan hayranlığını be
lirterek düşüncelerini şöylece anlatmaya başlar : 

ccOnu biz mektep sıralarında okurduk. Ondaki 
heybet, ondaki vakur ahenk hiç bir şairimizde yok .ıı 

Sonra gençlerden Fikret'in bir şiirini oku.mala
nnı ister. Herkes susmuş, Atalarına sevgi ve heye
canla bakmaktadır. Bu arada bir genç, gür bir 
�esle, «Ben Ferda'sını söyleyebilirim Atam» diyerek 
ileri atılır. 

Bu sözler üzerine Atatürk'ün çehresinde tatlı 
çizgiler belirir. Bu gencin yüzüne bakarak konuş
maya başlar : 

ııFerda'yı mı? Ah delikanlı, benim en sevdiğim 
§iirdir o. Onu sana söyletmiyeceğim, kendim söy
liyeceğim.ıı 

Ve Atatürk gür bir sesle, gençlerin yüzüne ba
karak okumaya başlar 

Ferda senin; .&enin bu teceddüt, bu inkıiab • . .  
Herşey senin değil mi ki 7.aten? . .  sen, ey şebab. 

- 3 -

Çankaya'da bir gece sofrası . . .  Atatürk'ün etra� 
fında otuz kişi kadar bulunmaktadır. Söz, döner 
dolaşır edebiyata gelir ve bazı ozanların: üzerinde 
durulur. Bu arada Fikret de sözkonusu olur. Bu 
anıyı, o gece sofrada bulunmuş olan İsmail Hikmet 
Ertaylan'dan dinleyelim 



«Ki.mdi bilmiyorum, bir yüksek ruhlu ( 1 )  zat 
Fikret'in iyi şair olmadığını söyliyecek oldu. Ata
türk, o her · şeyi hakkıyle gören, her hakikatin üze
rinde duran o büyük insan, büyük bir iğbirarla 
kaşlarını çattı 

- Ef endi.ın, efendim, anlamadım, ne dediniz? 
Fikret büyük şair değil miydi? dedi ve o gür, o va."' 
kur sesiyle şu beyti okudu 

Milyonla banndırdığm e�.,ad a.rnsındaın 
I\:aç r.ıs.siye vardır çıkacak pak ü dırah:;;a.n 

Atatürk sözlerine şöyle devam etti 
� O karanlıklar içinde bir nur gören ve halkı 

o nftra. doğru götürmeye çalışan Fikret bu feryadı 

koparırken sizler nerelerdeydiniz? Niçin içinizden 
kimse onun gibi feryad etmedi. Ben Fikret'e yeti· 

şr-.medim, onun sohbetinden i<ıtifade edemedim. 
Kendimi bedbaht sayarım. Fakat onun bütün eser'" 
lerlnl okudum, birçoğu da. ezberimdedir. O, ·hem 
büyük şair, hem de büyük insandır. 

Efendiler ! Zaten parmakla gösterilecek kad.ar 
az olan büyük adamlarımızı küçültmeye kalkış� 
mayalım. 

- 4 -

Şair Fikret'le Akif mukayese ediliyormuş. Bu 
iki büyük şairin birbirleriyle geçmiş münakaşaları 
üzerinde konuşuluyon:ı.uş. 

İsmail Müştak, Fikret'in meşhur ccZangoçıı şii

rini okumuş, Akif'in mutaassıp bir ruh taşıdığı 
noktasmd.a cturuJmuş. 



t�te ta.m bu sırada biz salona girmiştik. Ata
türk, adetleri veçhile bir şeyler dikte etti ve ken
di mütaleam imiş gibi bunu okuttu. Bu yazıda 
Fikret'in milli şiirde üstün olduğu neticesine varı
lıyordu. 

Atatürk, şair Akif'e, Kur'anın tercüme edil
mesi vazifesinin verildiğini ve kendisine on bin lira 
gönderilmiş olduğu halde, bugün yarın diye işi 
uzattığını ve nihayet tercümeyi güya meçhul . bir 
adrese göndermiş olduğu cevabını verdiğini söy· 
ledi. 

Bu sözler sırasında Başvekili de şahit göste
rerek 

- Parayı İsmet Paşa vermişti, dedi. 

Atatürk, Akif'in büyük bir şair olduğuna ina
nıyordu. Fakat Misak-ı Milli dairesinde kurtarılmış 
olan vatan parçasını elde tutabilmek için o tarih
lerde islamcılık .siyasetinden vazgeçilmek zarure
tir:e de ka:ani idi. 

Halbuki Akif, islamcı idi ve sürükleyici eser
leriyle bu hususta müessir olabilirdi. Kur'an ter
cümesindeki hareket tarzıyle de Atatürk'ü gücen
dirdiği anla§ılıyord u. » 1 

- 5 -

Yıl 1938 . . .  Atatürk Elaz�ğ'a gelmiştir. Halkevi
n'in salcnunda çeşitli konularda konuşulur. Bir ara 
Atatürk, İsn1ail Müştak Mayakon'un sahneye çı
kıp Tevfi k Fikret'in şiirlerini okumasını emreder. 

O sırada Elazığ'da yargıç olarak bulunan Hü
ı::eyin Baykara, bu konudaki anısını, vaktiyle ken-

ı - Bilecik eski milletvekillerinden Asar tıbay'ın anısı. 
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dizine hocalık etmiş olan Ord. Prof. İsmail Hikmet 
[ktaylan'a yolladığı bir mektupta aynen şöyle an
latmaktadır 

<1İsmail l'lüştak Mayakon arka arkaya Ferda'
yı, Sis'i, Rücl)'u ve Mehmet Akif'e karşı Fikret'in 
yazdığı parçayı okudu. 

İsmail Müştak bu şiirleri arka arkaya okudu
ğu için yorulmuş olacak ki, Sis ve Rücıl'u okurken 
bazı duraklıımalar yaptı. Bunun üzerine Atatürk, 
bu p:ırçanııı tekrarlarmasını istedi. İsmail Müştak 
Bey de bu parçayı tekrar inşad etti. İsmail Mürj
tak, zahnede inşadını yaparken Atatürk çevresin
dekilere dönerek 

- Başka hangi şair böyle güzel ve inkılapçı 
şiirler yazm:ştır, diyerek takdirlerini bildirirler. 

Tuman Müştak Bey, Fikret'in Mehmet Akif'e 
karşı yazdığı parçanın son kısmı olan, 

'Sen ne dersin buna ey Molla Sırat' 
mısramı okuduğu sirada Atatürk, memnuniyetini 
gösteren bir tebessümle etrafındaki kişilere manalı 
manalı baktılar . . .  

Ondan sonra Atatürk'ün, Fikret'in inkılapçı 
bir şair olduğunu ve zamanın:n haksızl1ğı ve geri
liği ile mücadele ettiğini etrafında bulunan vekil, 
meb'us ve generallere bir hayli anlattığını iyi ha
tırlıyorum.ı> 

- 6 -

O sıralarda Mehmet Akif yeni ölmüş, kendisi
n� resmi merasim yapılmrnrş, bu yüzden gençlik 
bazı hareketlerde bulunmu(itu. 
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Atatürk, toplantıya gelir gelmez etrafı genç
lerle çevrildi. Büyük Önderin sinirli bir hali vardı. 

Kendisini dinleyenlere hitaben söze şöyle başladı : 
- Ben gençliğe kırgınım. Biz güya İstiklal 

Marşı Şairine lazım olduğu kadar hürmet göster· 
memişiz. Sorarım size, Mehmet Akif bu memlekete 
ne kazandırmıştır? Mehmet Akif, bizim inkılapları
nıızın dfü�manı idi. Evet, İstiklal Marşını yazdı. 
Ama onu bir ümmet düşüncesi ile yazdı. Türk Mil
leti düşüncesiyle yazmadı. Eğer hakikaten Tü!'k 
Milletinin istiklalini düşünseydi, Rum malı olaı:ı 

t�si, başından çıkarmamak için Mısır'a gidip esa
reti tercih etmezdi. 

Halbuki biz bu memleketi, muasır medeniyet 
seviyesine çıkarmak gayesiyle onu bütün gerilik
lerden kurtarmak için çırpınıyoruz. 

Gençler ! sorar1m size, bu milletin ve memle
ketin şan ve şerefle medeni dünya milletleri ara::
sında yaşıyabilmesi için lazım gelen her şeyi yazan 
düşünen ve hayatını bu uğurda feda eden kimdir? 

Gençler cevap verdiler bu soruya 
- Hamit. 
- Hayır. 
- Namık Kemal. 

- Hayır. 
- Ziya Gökalp. 
- Hayır, bilmediniz. 
Ve Atatürk, kendine has Rumeli şivesiyle ce

vap verdi 
- Fikret be çocuklar, Fikret be çocuklar, Fik

ret be çocuklar . . .  
Ve sırasıyle Ferda'yı, Sis'l ezbere okudu ve bu 

şiirlerin tahlillerini yaptı. 



En sonunda sözlerini şöyle bitirdi : 
- O, bizden çok ilerisini gören bir insandı. Ne 

yazık kl biz ona hal� yetişemedik.' 

- 7 -

uBir gün Çankaya'da sofranın belli müdavim
leri toplanmıştı. Atatürk o akşam çok dalgın görü
nüyordu. Gruplar kendi aralarında konuşuyorlardı. 
Bunlardan birinde Fikret üzerine söz ediliyordu. 

Ben hemen dikkat kesildim. İçimden, işte şim-
di parlıyacak, dedim. 

Nitekim birdenbire gürledi : 

- Susunuz, susunuz! .  . .  
Hepsi sustular. Ata'nın kaşları çatı1mıştı. Du

daklarından şu sözler döküldü : 

- Siz Fikret'i konuşacak adamlar tleğilsiniz. 
O kimdir biliyor musunuz? Onu iyi tanıyanlar, onu 
iyi tanıyacaklar, benim bugün ne yapmak istediği
mi kavrıyacak kimselerdir.2 

- 8 -

Bu hususi toplantıda Türk müziğinden, edebi
yattan konuşuldu. Bu arada Atatürk, benim Fik
ret'in talebesi olduğumu öğrenince son derece mem
nun oldu. Saraya daha birkaç defa gittim. Hiç 
unutmam b'ır gün gözlerimin içine bakarak ve de
rin:!en gelen bir sesle dedi ki 

1 - FikrWin öğrencilerinden Pror. Nurettin Seyin'ln 
anısı. 

2 - Recep Peker'ln anısı. 



«Tevfik Fikret'irt o T.a.rih-t Kadim'i yok mu, iş
te o, dünyada yapıı.ması gereken bütün devrimlerin 
kaynağıdır.ıı1 

Ali Vecdi Bingöl, büyük hocası F�kret için ay,. 
nca şiirler de yazdı. Bunlardan sadece bir dörtlüğü 
Buraya almakla yetiniyoruz 

Fikret t.u toprakta örnek in�anfü, 
Nura aşık, karanhğıa dü�.mam:lı. 
Temelden devrimci, bir heyecandı, 
ATA, l:m davanın neticesidir. 

*** 
Mustafa Baydar, Atatürk'ün Fikret'le ilgisi, 

düşün yakınlığı konusunda şu yargıya varıyor 

«Atatürk, asker olmasına rağmen Fikret'i iyi 
okumuş ve iyi anlam:ştı. 

Halbuki okullarda kitapları okutulan nice ünlü 
edebiyat ho'.!ası Fikret'i anlıyamadı. 

Taassubun en yoğun devresinde laik düşünce- · 
oin, özgür inanışın Türki.ye'de en büyük temsilci

siydi Fikret. Onu layıkiyle anlıyabilmek için her 
şeyden önce laik ve devrimci -bir düşünüşe ve gö
ı:-ü�c nahip olmak lazımdır. 

Atatürk devrimleri Iaiklik temeli üzerine ku
rulmuştur. F'ikret'in düşünce ve inanç dünyası 
da aym temel üzerinde yükseliyordu. 

Bugün Fikret; toplumcu, medeniyetçi ve dev
rimci cephenin sembolüdür. Fikret sevgisi iyi dü-

ı - Fikret'in öğrencisi ve Aşiyan MUZesl Müdürü Vecdi 
Bingöl'ün anısı. 
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şüıınıenin, doğru yolda olmanın bir ölçüsü olmuş.
tur bugün»' 

Fikret'e tapmakla işe koyulan bu adam, yine 
Fikret'in deyimiyle «biraz da hasar vererek» bu i§l 
büyük ölçüde başarmıştır. O günden sonra her alan· 
da Fikret'i ona yol gösterir görürüz. Böylece ülkenin 
doğal ve özgül koşullan içerisinde -toplumsal bi· 
rikimin yanında- devrimci bir sanatçı, bir devlet 
adamı ve bir d e v  r i m  yaratmıştır. Bu, d e v· 
r i m c i  s a n a t ç ı n ı n  b a ş g ö r e v i d 1 r. 

KıSaca Fikret'in kendisi tarihin bir:klmi, bil· 
dirisi yarının birikimi olmuştur. Bu bakımdan 
Vecdi Bingöl'ün şiiri, bir gerçeğin anlatımıdır 

Fikret bu toprakta örnek insandı, 
Nura aşık, karanlığa düşmandı. 
Temelden devrimci, bir heyecandı, 
ATA, bu divanın neticesidir. 

Sanatçının «d e v r i m ö n  c ü s Ü» olma 
g:erçeği, Tevfik Fikret'in ve Atatürk'ün kişlliğinde 
Vereceğimiz so.mut örneklerle güç ka2anacak ve 
kesinlikle saptanmış olacaktır. 

ı ...... Mustafa Baydar; Anılarla Fikret ve Atatürk, Varlık 
Dergisi, sayı 708, s. 8 

97 



VI - FİKRET'İN DÜŞÜNCE .EVRENİ VE ATA
TÜRK'E ETKİLERİ (*) 

a _: Z a f  e r e  (bağımsızlığa) :m ü  c a d e  .. 
l e y l e k a v u ş u l u r  

Fikret şöyle der : 
Hayatı, div-i hakikatle çarpışan kazanır 
Zafer, biraz da hasar ister. 

Fikret, 'hayat' sözüyle dar anlamda birey ya· 
şamını, geniş anlamda 'toplum' yaşamını daha 
doğrusu 'bağımsız toplum' yaşamını amaçlamıştır. 
Yaşamın ve doğanın acı gerçeklerini yenmek ve 
özlenilen yaşam düzeyine ulaşmak ancak bir mü
cadeleyle olur. Bu, toplumlar için de böyledir. Bir 
toplumun özgür yaşayabilmesi, bu hakkı elinden 
alan ve almak isteyen her türlü güçle çarpışmakla 
mümkündür. Bu çatışma biraz da hasarlı olacak
tı:ı:ı. 

Mmıtafa Kemal : <<Bağmısızlık kanla, canla ka· 
zanılır .» der. 

(*) Fikret'in ve Atatürk'ün bellrll konulardaki ıörüş� 

ler:nı.n ayrıntılı olarak karşılaştırılmasından çok, 

.doğrudan Fikret'in izlerim taşıyan ai:iz.lerl� yetlnll· 
ml.it1r. 
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O da bu konuda aynı düşüncededir. O da ba
ğımsızlığın, özgürlüğün, onu elinde bulunduran
larca kendiliğinden verilmeyeceğini; onun ancak 
kan1a, canla alınabileceğini söyler. Her şey çelişki
sini birlikte getirir. Zor!::ı. elden alınan özgürlük, 

yine elden zor kullanılarak alınacaktır. 
M. Kemal, ayrıca "hiç bir zafer gaye değildir» 

der ve ekler : «Zafer ancak kendisinden daha bü
yük o�an bir gaye eJde etmek için bellibaşlı bir 

vasıtaciır. Gaye fikirdir. Zafeı: bir fikrin istihsaline 

hizmet nisbetinde değer taşır. ( . . . ) Yoksa. başlıba
,ma zafer başa gitmiş bir gayrettir.>, 

Burada, Fikret'in amaçsı21 zaferi betimleyen 
�u dizesini de anımsayalım : 

Her zafer bir harabe, bir medfen; 
Ey cihangir, utan şu makbereden! 

b - B a r ı ş i ç e r i s i n d e  y a ş a m a : 
Fikret'in bu yönü, yani barışçıllık yönü� şiir

lerine en çok yansıyan yönüdür. ((Tarih-i Kadim»� 
uTarih-i Kadime Zeyl», ccHaluk'un Aınentüsfü,, 
«Harb-ı Mulmddes» ve öbür şiirlerinde çokluk bu 
temayı işlemiştir. Zaten zamanının dinci ve ırkçı 
gericileri, bu barışçıl ve insancıl yönünden dolayı 
onu taşlamışlardır. 

Fikret'in insancıl görüşünü en açık olarak Ha· 
lılk'un Amentüsü'nde ,görürüz : 

Toprak vatanımdır� :insan soyu milletim . . .  
İnsan 

lnmn olur ıancak, bunu anları:a. inandım . 
.. . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . 
tnsanoğullan birbirinin kardeşi. . .  Bir dü3 ! 
Olsun, ben o düşe de bin canla inandım. 
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İnf.an eti yenmez; avunlum d� içimden 
-Bir an için unutup atalanmı- inanıJın:ı. 

Kan kızgmı ,kızgı11 kam besler; bu bitmez 
yağılık 

Kan deşidir, sönmeyecek keofa. in.andmı. 

Aynı te.ma, daha önce gizemci ve tasavvufi bir 

düşfü:c? ile taşta Yunus _Emre olmak üzere önceki 
mutaaa vvıflarda da vardır. Fakat bunların lnsan
c:llığı, g '. zemci bir insancıllıktır. Tasavvuf felsefesi 
ka'.ıpları içcrisi�dedir. Aynı tema Tanzimat döne
minde, cc:Millctim ııcv-i beşerdir, vatamın ı-0.y-i ze
rni:m b'.ç'.minde Şinasi'de de geçer. Fakat o Victor 

Hugo'nun ııLes Burg.raves» adlı piyesinin önsözü
nün ı:ıonur:daki ıcAvoir pour patrie le monde et pour 
nation l'humanite" tümcesini aynen çevirm'ştir. 
Bu bakımdan bu tema, bilinçli, özgür bir düşün
ceyle ilk kez Fik:ret'le yazınımıza girer ve bol bol 
işlenh'. Bu sözünden d0Iayı onu vatans•zlık ve 
milliyetsizlikle suçland:ranlar, onun, bütün insanla,. 
rın ve ulusların saldırıdan, sömürü1.mekten kurtul
ma::;ı için ancak böyle bir insan toplumuna varıl
ması gerektiğine inandığını anlamayanlard!r. 

Tar'.h�i Kadim ve Harb-ı Mukaddes'teki şu 
d1zeler de Fikret'in savnşa karşı ve barış yanlısı ol· 
duğunu gösterir : 

Din şclıid ister, asuman lmrben; 
Her zaman her tuttfta kan, kan, kan! .. 
Ne muh:irlp ne Jınrb 11 istila; 
Ne tasaBut, ne saltr.nat, ne şeka; 
Ne şikayet, ne kahr-ı istibdad; 
Bım benim, sen de sen, ne mbb, ne ibad! 



Dfinyayı bugün harb denilen dest-i helake 
Teslim eden a:çnktann ccdAdı:ruı lanet! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e •  

Kaç milleti bel'etti bugün nfüre-i lıarb 
Knç milleti mz.hvetmedcdir tavk·ı eriiret 

ICaç milleti boğmakda bugün fakı· u sefalet • 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . 
Lanet sana ! ,  lanet s�ma! ey «haTb-ı mul:adı:!cs» 
Sen.�ln bütün ekvanı eden böyle mülevves 
tfl.net sana ! lanet sana! ey hfillc-1 harb 

İnsanlığa bir darbesin ey gaile- i  harlı 
• · • · • · · • · · · · · • • · · · · · · · · • · · · · • •  

ı.anet rı:ma! lanet sar..a! ev ldn-i r.fJ.avrt 1 •.• 
Ey kin-i adavet sana yüz bin kere lanet!  

F:kret'in daha birçok şiirinde hep aynı düşün

ce ve özlemi görürüz. 

Atntürk'ün görkemli uYuı1.ta sulh, cibanıfa 
nulhn !!ÖZÜ Fikret'in bütün bu düşünceler�ni kap

sar niteUkt·edir. Şu söz!er de AtaWrk'ür..dür : 
«U'u�fararas1. herhr..ngi bir s�rurıumuzu b:-r�ş 

yoUanyfo c:ö:ıii·rnfomeyi f.mmrrk bi.:c:im y.aranmua 
ve düşiinoombe uyan Mr yoldur.» 

«Tlirkiye'nin güvenliğini :::.maç tutz n. tı�ç bir 
ulusu;ıı aleyhine ohnayan bir b:ırı!J ycnü IJ.him dd· 
mı..c. ilkemiz olacaktır.» 

<ıBs.nş ulus'.'arı mutluluğa eriştiren en iyi yol

dur • • • » 

Atatürk ancak zorunlu ve yaşamsal durum

larda savaştan yanadıl' 
«Şn ya r"..a bu nedenle ulusu rıavc.�.a r.üriikle· 

mck yanlısı cfoğilim. Scvaş, rortmiu ve yaşarnn:ıl 

o!nmbdır .ı, 
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c - B a ğ ı m s ı z l ı k  v e  ö z g ü r l ü k : 

İşte gerçek özgürlük 
Ne savaşçı, ne sa.vaş, ne salclın 
Ne başbclası, ne saltanat, ne uğruluk 
Ne sızlanı, ne zulüm ile baskı; 
Ben benim, sen de sen; ne Tanrı, ne kul! 

Böyle diyor Fikret. Yukarıki dizelerden de an· 
!aşılacağı gibi efendisiz, kölesiz, zulmün, zümre 
egemenliğinin ve tutsaklığın olmadığı, herkesin eşit 
ve kardeşçe mutluluk içinde yaşadiğı toplumcu bir 
düzen istemektedir o. 

Fikret, bunu, zamanında toplum çapında ger
çekleŞtirememişse bile kendi içinde gerçekleştirmiş· 
tir. Şu dizeler kendi içdevriminin kanıtıdır 

Kimseden ümmid-i feyz etmem dilenmem 

pcrr ü bal 
Kendi cevvim, kendi efla.kimde kendim tairim 
İnhina; tavk-ı esaretten girandır boynuma 
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şiirim. 

A. Kadir diliyle söylemek gerekirse; 
Ne bir bağış beklerim kimseden, 
ne kol cli!eıılrim ne kanat, 
kendi göklerimde kendi kendime uçar giderim. 

Bana eğilmek bnyunduruktan bile ağır. 
İşte böyle bir ş�.irim ben, 
tepeden tırnağa özgür. 

Atatürk'e gelince, o, bir bakıma Fikret'in yu
karıdaki dizelerinin bir özdeyişi olan şu sözü söyle
miştir .: «Rağımgızlık, benim karakterlındir.,, Ve 
yine «Ulusal bağımsızlık bir yaşama �runudur» 
sözü ile Atatürk'ün kendine bir ilke edindiği «i s .. 
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t l k l a l - i t a. m : tam bağımsızlık» ilkesi, Fik
ret'in yukarıdaki sözlerinin kısa ve kesin bir özde
şidir. 

«Tam bağımsızlık denildiği zaman E.iyasada, 

rnnliyede, ekonomide, adalette, askerlikte kültürde 
ve bu gibi konularda tam bağımsızlık ve tam öz
gürlük� demektir.n 

«Bütün mazlum uluslar zalimleri bir gün 
yok edeceklerdirn sözü ile «müstemlekecilik ve 
emperyalizm yeryüzünden yok ofacak ve yerlerine 
nıUietlerarasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gö
zetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği haklın olacak· 
tır.» sözü de onundur. 

Şu söz de, Fikret'ten aktarma Atatürk'ündür : 
«Hiç bir zaman lıntırmı:;r.dan çıkmasın ki, Cumhu
riyet sizden'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' ne· 
s.iller ister.» 

ç - O l m a k  y a  d a.  o l m a m a k  

Bu konuda her iklsl kesin ve kararlıdır. Fik
ret'in, «Y.ükselmeyen düşer: Ya terakki, ya inlıi

tat! » sözü Atatürk'te, «Y& istiklfil, ya ölüm!» blçi� 
mine dönüşür. 

Atatürk'ün şu sözü de, bu gerçeğin b-ir başka 
anlatımıdır «Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm 
ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtulu· 
şun ııµıası özgürlüktür.n 

d - E n b ü y ü k k u v v e t (güç) 
h a k t ı r  

Tarihsl oluşum ve gelişim gerçeği Fikret'in di
linde «h a k» la karşılanır. Bu, sosyalizmdeki 
«d e v :r:: ım: g ü c ü» dür. 
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Haktadır, haktır en büyiik kuvvet 
• • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ey yarının inkılap ordusunda çarpışacak 
· kahraman, 

Öğren işte: Kuvvet ::; Hak 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zulmim topu vu, güllesi var, kal'ası varsa, 
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü lu.rdır. 
1& •  . . . . . . .. . o . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
Halmızlık eden taşlan bir giin. . .  koparırlar! 

Fikret, yaptığı her atılım ve ·mücadelede, bu 
güce dayanmıştır. 

Bu. inanç Atatürk'te şöyle dlle gelecektir : 

«Şunu benimsemek gerekir ki dünyz.da bir 
'hak' vardır. Ve HAK GÜCÜN KAT KA.T ÜST"ÜN· 
DEDİR.» 

Fikret'in devrlmciliğinde; dogmalara körükö· 

rüne saplan.mayıp, «kuşku bir aydınlığa. doğru koş

maktır» diyerek her şeyi akıl süzgecinden geçi'r
mesl ve «hakkın güçten üstünlüğüne» inanması 
önemli etkenlerdir. 

e - F i k r e t ' i n u m u d u, ö z 1 e .m i 

D e v r i m  

Herşeyden önce her ikisinin yapılan, değişim
lere, atılımlara, devrimlere elverişli ve açıktır. El
bette bu, düşünsel yapıdan giderek bir içdevrimi 
gerektirir. Doğal ve özgül kO§ullar ve toplumsal 
çellşkiler her i�isinl buna haz:.ırlam'.ştır. Her ikisi 
de toplumsal gelişim ve olU§Umlara bakarak, hak
kın üstünlüğüne inanarak 'devrim'in gerçekleşeceği 
kesin inancındadırlar. Buna inançları tamdır : 
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Yırtılır ey kitab-ı köhne yann 
medfen-i fikr olan sahifelerin! 

Bunu kimden fakat ümid edelim? 
Bu �zim inkılab-ı hilkati killlt 

hangi kuvvet taahhüt eyliyecck? 
• · • · · · • · · · · · · · · • · • · · · · • · · · • · · ·  
Evet, rebah olaroktır, robalı olur, geceler 
kıyamete dek oürnıez, r.-0nunda. bu gök 
bu lıınvi gök size bkgiin r:cır; karamsar olma. 
Görülüyor ki Fikret, devrime keslnllkle inan.. 

makta fakat kiml.n yapaca�mı kesinlikle bilmemek
tedir. Fakat bazı dizelerinde bu konudaki güven
cesi olarak «gençliği» ve <ısağlam, dayanıklı bir 
el» i görürüz. 

Bu memlekette ele bir gün sabah t>lursa, Haluk,. 
eğer bu ınınmlcketin sislenen �.u alınyazısı, 
�ğ:an1 b!r çlin sağram, dayanıklı 

Ur CQkunm�ıyle . . .  

Ve yine oğlu Haluk'un kişiliğinde bunu genç-
likten bekler : 

Fv §Jmh vatan b�yrağı! Bkgün s.eni oğlum 
bir mevkib-1 ziheybet·i hürriyet önünde 

çekmiş ·g.3rebiJgeydim . . .  O pürhande ölürken 
etmezsem eğer şevkini fo.'di&ile sec(]e, 

dünyada en �]çak h.a.lxı elbet ben olurdum . . •  
Mustafa Kemal, ulusal bağımsızlık planır.da 

konuya yaklaşırken şöyle der : «Bütün mazlum 
ulus!ar zalimleri bir gün yok edeceklerôir. insanlık 
ülkür.üne yakıçan b!r sosyal hayata kavntc.cak� 

Iardır.» 

Atatürk de, Fikret gibi «inkı'ab»ı, 
ols.rak değil adevrim» olarak algılar « . • •  

«ihtilal» 
inkılap 
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kelimenin ilk anda alda getirdiği ' ihtilal cmıamm� 

dan başka, ondan daha geniş blr değişme anl.aniı 
taşır.» 

Fakat Fikret'te olduğu gibi Atatfuk'te de dev· 
rimi gerçekleştirecek bir «emekçi sınıf gücü» oluş
mamıştır. Bu� olaylara diyalektik açıdan bakmak
la olanaklaşır. 

f - G e l e c e ğ i n g ü v e n c e s i  
G e n ç l i k  

Gençliğe inanma ve güvenme konusu Fikret'teıı 
Atatürk'e geçen en belirgin özelliklerden biridir. 
Esasen yazınımızda ve toplumsal gelişmemizde 
•<gençlik» kavramı ilk olarak Tevfik Fikret'le çıkar 
ortaya. Onun 'devrim bildirileri' onlaradır. Güven
cesi onlar olduğu için «aklın ışığınıı> onlara aşıla
mak ister. Yarının yapıcıları ve devrimin güven
cesi olan onlara, donup kalmış düşünce dizgisine 
karşı kuşkuyu sokan, bilimsel, usal ve özgür dü

şünmenin temel ilkesini söyleyen odur. Yarın on
larındır, yarınki devrimin bekçisi onlardır 

Ümidimiz bu: ölürsek de biz, �aşar mutlak 
Vatan sizinle şu zindan karanlığından, uzak. 
Fikret'in, «Ferda», crHaifi,k'un Vedam, ccHaluk'-

mı Bayramı», «Sabah Olursa», «Millet Şarkısı», 
(<Promde» şiirleri gençliğe söylenmiş «devrim bil· 
dirileri»dir. 

Atatürk'ün «Gençliğe Söylevi» ile «Bursa. Söy· 
Ieıri», gençliğe olan inanç ve güveni bakımından 
açik kanıtlardır. Fikret'le Atatürk'ün gençliğe olan 
inanç ve güvenleri boşuna değildir. Bütün ileri dü
şüncelere açık olan onlardır da ondan. Nazım•ın 
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dediği gibi, kişi «ölmüş babasından ileri, doğacak 
çocuğundan geridir» de ondan. 

g - U y g a r l ı ğ ı n s i m g e s i  ve 
g i z i  B a t ı  v e  B a t ı l ı l a ş m a  

Gerek Fikret, gerekse Atatürk'ün çıktığı dö
nemlerde uygarlığın sembolü <(batın dır. Batı, ta 
15-16. yüzyıllarda reform ve rönesansını başarmış, 
19. yüzyılda kapitalist aşamasını tamamlamıştır. 
Bu bakımdan kalkınmaya örneklik teşkil edecek bir 
orası vardır. Üstelik, Osmanlı toplumu ile karşı
laştırıldığı zaman aralarında korkunç bir uçurum 
vardır. Fikret, Haluk'u teknik öğrenim yapmak 
için İskoç ellerine yoleu ettikten sonra yazdığı 
dialuk'un Vedaumda bu uçurumu şöyle belirler 

Sen tren, ben vapurda pür-temkin 
atılırken • ·sen İskoç ellerinin 
5isli, yağmurlu, karlı, buzlu, fakat 
cidd ii himmet, vekar u hürriyet 
dolq peygılle-i temeddününe; 

(gayret ve azim, onur ve öz
gürlük dolu bir uygarlık ül
kesine) 

bense nazende Bosfor'un köhne, 
köhne, avare, . bi-haber, bi-zar, 
belki cennet kadar taravetdiır, 
fakat alude-i keliil Ü kesel 
bir kenarında münha.rif, mugfel 
bir hayatın firaş-ı uz!etine; 

(fakat bıkkınlık ve tenbellik 
içindeki bir kenarında sapık 
ve aldanmış bir hayatın elini 
eteğini çekmiş bir döşeğine) 
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Ve Hal(ik'a şu öğüdü verir : 
Bu geçit işte böyle dar, mu'vcç; 
ey şetaretli yolcu, sen yürü, geç. 

Sen bu menhaldc kalma .• sıçı�a., atıl, 
bir zıya karbimı bul ve katıl. , 
Gez, dolaş kainat-ı efkarı, 
-Dahıın öııde, daima yukan!..;... 
Pür-tchiılük bayat u kuvvetten 
ne bulurs�n bırakma: san'at, fenn, 
i'timat,i'tina, cesaret, ümid, 
hepsi lazım bu yurda, hepsi müfid, 
Bize bol bol zıya kucaklıa. getir. 

Mustafa Kemal'in başına geçtiği yeni ülke 
bundan daha ileri değildir. Bu bakımdan o da var
g�cüyle batıJılnşmaya yönelmiştir. Batıyı örnekse� 
yerek yaptıkları buna kanıttır. 

Hareket noktası Fikret'in görüşleriyle çakış. 
maktadır «Ülkemiz eninde sonll!lda çağdaş, uy
gar ve yenilikçi olac�ktır. Biz!m için J:ı.u, hayat 
eavarJıdır. ( . . .  ) Ülkemi?ılle çağd1!.§ bir düzen kur
mak i":tlyoruz. Uygarhğ�. girmek isteyip de B�tı'ya 
c"fönmcmiş ulus var mıdır?» 

ğ -,- G e r ç e k  d i n  İ n s a n c a y a -
ş a m a  d i n i  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fikret, şüphe 
etmekle işe girişir. O'nca cışüphe bir nura c'-Oğru 
ko:;maktırn çünkü. Böylelikle dogmalara körükö
rüne saplanmaktan kurtulur. Daha so::ra karşısına 
ç·kan dii."?ünceyi akıl ve mantık süzgecine vurur : 
«<Düşünüp işlemek ayirurndir.» Buradan giderek 
bunları bilimin terazisine vurur; sonuç neyre ona 
inanır. Böylelikle Fikret, 19. yüzyıl idealist bilgele0 
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rinln düşüncesini aşarak 'materya.Ur.t' düşüneeye 

varır. Artık F'ikret bir gerçek olarak mevcut olan 
yaradılışa, varlığa inanmaktadır ((Süzerim fıtratı 

hayran, hayran.» Cennet ve Tanrı düşüncesinden 
uzakt1r . İnsan da bütün varo!anlar gibi, varlığın 
ürünüdür. Bu nedenle Fikret kendisiyle blr kaya 
ara::.ında fark · görmez : «Ben bcıııi bir kayada� 

fm:kedemcm.;ı Onun kitabı «tabiat Ievha'annın 
kitabmdır, Ve Fikret'e göre ccgerçek din», cdnsfil!cr.ı 

ya�.ama dinh>dir. «Tarlh-i Kadimn, «Tarilı-i Krdi .. 
me Zeyi», ccHaIUk'un Amentüsü»nde bu düşünce
leri sergllenir. 

Atatürk için de ölçü aynıdır «Her şeyden ön
c2 fi.kıl ve numtık kanıtlarına dayanm2,yau gele

nekler, kurallar ve örgütler bn·.akılrna,Iıdı:r. Düşü.n

ce ve toµ!um güçlerini engelleyen kaynaklar temiz· 
Jıenmelldtr.n 

İki dizeyle söylemek gerekirse 
Bir şey ki akla, ms.ntığa uyar; o, dindir. 

«Hayatta e!I hakiki mürşit ilimdir.» 

Atatiirk'ün, «Tarih-i Kadim dünyada yapıl· 
ma.<ı1 gereken bütün devriınle!'in kaynağıdır» de

ııı.esi, Fikret'i bu konuda ne denli hakladığını gös

terir. 

h - B i l i m i n  ö n d e r l i ğ i n e  v e  
y ü c e l i ğ i n e  i n a n m a : 

Fikret'in bu konud,a da söyledikleri çoktur. 
Yukarıdaki bölümlerde bu konudaki görüş ve dü
şünceleri kı.�.men de olea belirlend'ği için «Hall.\k'· 
un Amentü�ü»nde geçen şu dizelerle yetineceğiz 

Bir gün yapacak fen şu fliyah topreğı aı tun 
Her şey ofacak kudrct-i i.r:f.anla . • •  inandım. 
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Atatürk'ün '<Dfüıyada her şey için, ·uygarlık 
için, hayat için, başarı için en gerçek yol .gösterici 
bilimmr, tekniktir. Bilimin ve tekniğin dışında yol 
gösterici aramak aldanma, geri-kafalılık .ve sap
ınnlıktın> sözünden sonra fazla bir şey söylemek 
yersizdir. 

ı - l n s a n c a  k a l k ı n m a n ı n  g 1 z l 
ç a l ı ş m a, d e v i n i m 

Fikret, 
Uğraş, . didin, düşün, ara, bul; koş, atıl, bağır 
Durmak zamanı geçti, çalışmak zawa.nulır. 
Atatürk'se, 
ccHayatta tek bir şeye ihtiyacunız vardır : ça� 

lv,ılm.n olmak» der. 

· . Fikret'in «Vatan gayıir insanların omuzlan üs
tfuıde yükselin> .sözü de hemen aynı sözlerle Ata· 
türk'de yansımasını bulur. 

i - K a d ı n - e r l,c e k  b i r l i ğ i  v e  
e ş i t l i ğ i  

Şu sözler Fikret'indir «Kızlarım okutmayan 
millet, oğullarım manevi öksüzlüğe mahkUın etmit 
demektir; hüsranına ağlas:m!n 

Elbet sefil el ursa kadın, alçalır beşer • . .  
Şunlar da Atatürk'ün : '<Hanımlarımiz, batta 

erkeklerimizden daha inüne\Tvcr olmalıdır, eğ'er 
milletin hakiki anası · olm:ak' istiyorlarsa!» 

Yine Atatürk, ideal Türk kadınının niteliklerini 

saydıktan sonra sözlerini şöyle bitiriyor : 
((Burada Fikret merhumun cümlece mal'llm 

olan bir sözilnü hatırlatırım : 
Elbet sefil ollll'sa kadın, alçalır beşer . . .  » 

*** 
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Daha bunun gibi pek çok konularda Fikret, 
1919-1922 Anadolu İhtilalinin başı Mustaf,a Kemal 
üzerinde oldukça etkili olmuştur. 

Sözgelişi geç�i.şten ders alıp toplumu ileri gö-
türmek yolunda Fikret'in söylediği şu dizeler, 

Mazi, o bir muallinı, o bir pir, o bir peder, 
halin tutup sinirli elindeµ, ağı�, �abur, 
Atiye doğru yedıncli . • .  
. . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . .  . .  . . . .  . 
Ati çıkınca ortaya, mazi silinmeli. 

sözleri, Atatürk't�. «Geleceği iyi değerlendirmek 
için, geçmişi iyi öğrenmelin biçiminde ortaya çıkar. 

Bu, şiirle anlatılmış düşüncelerin, soııradan 
başkasınca düz ıanlatınıla tekrarlanmasıdır. 

Nitekim, Atatürk'ü çeşitli yönleriyle incele
yen-irdeleyen Prof. Enver Ziya Kara! da; araştır� 
malarına ve gözlemlerine dayanarak, onu en çok 
etkileyen kişinin Tevfik Fikret olduğu sonucuna 
varıyor. Şöyle 'diyor Kara! «Devrinin Türk şair 
ve edipleri arasında, Ziya Paşa, Namık Kemal, Tev
fik Fikret, Mehmet Emin ve Süleyman Nazif'i be· 

ğenirdi. Fakat üzerinde en çok etki yapmış olanın 
TEVFİK FİKRET olduğunu söylerdi. Fikret'in Sis, 
Tarih-i Kadim ve Ferda manzumelerini ezbere bi
lir ve okurdu»1 

Kısaca, Ku r t u 1 u ş S a v a ş ı v e o n u n 

ö n c ü s ü M u s t a f a K e m a 1, b i r b a • 
k ı m a  d e v r i m c i o z a n  T e v f i k  

F 1 k r e t ' i n ü r ü n ü d ü r. Fakat bu devrim 

1 - Prof. Dr. Enver Ziya Karal Atatürk ve Devl:loı 
<.Konfer.anslar ve Makalela-) ; Ank. 1980. a. 9 
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daha tamamlanmamıştır, a s ı l d e v r 1 m y a .. 

r ı n o l a c a k t ı r. 

S o n u ç  

Fikret, getirdiği devrimci-toplumcu özle top'." 
ıUmnal düşünce tarihimizde bir dönemeçtir, bir it
medil'. 

Söyleyeceklerimi Nazım Hlkmet'in, Fikret'i 
özlü ve bilimsel biçimde değerlendirdiğine inandı
ğım şu sözüyle noktalamak istiyorum 

«Fikret yaşadığı devirde, bulunduğu muhitte, 
en iyi ve en ileri ne olmak mümkünse,, onu ol· 
muştur . . .  » 

Fikret'in ölmez öm ve silinmez izi, aydınlık 
günler haberc:.Sidir . . .  
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SEÇME ŞiiRLER 
(Antoloji) 





MlLLET ŞARKISI 

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre; 
doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiZ. 
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare; 
can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğ-µmuz yol;  
ey hak, yaşa; ey sevgili millet, yaşa . . . Var ol ! 

Gel kardeşim, annen sana muhtaç; ona koşmak . . .  
Koi.mak ona, kurtarmak o bibahtı vazifen. 
Karşında göğüs bağr açık, ölgün, yatıyor bak; 
onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven i 

Her an o güzel sineyi hançerliyor eller; 
lmdadına koşmazsak eğer mahvi mukarrer. 

Zulmün topu vıar, güllesi var, kal'ası varsa, 
hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır; 
göz yumma güneşten, nekadar nuru kararsa 
sönmez, ebedi, her gecenin gündüzü vardır. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol; 
ey hak, yaşa; ey sevgili millet, yaşa . . .  Var ol ! 

Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi? 
Yok, kalmadı haşa sana zillet pederinden. 
Dünyada şereftir yaş.atan mileti, ferdi; 
silkin, şu mezellet tozu uçsun üzerinden. 

insanlığı pam!I eden alçaklığı yık, ez; 
blllah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. 

Haksızlığın envaını gördük. . .  Bu mu kanun? 
En gamlı sefaletlere düştük . . . Bu mu devlet 

Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun; 
artık yeter olsun bu dent zulm ü cehalet . . .  

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol; 
ey hak. yaşa; ey sevgili millet, yaşa . . .  Vı:ır ol l 

-1908-
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HAYAT 

Bugün hayatı müselsel bir ihtiyft.c-ı siyah, 
Bugün saadeti gaaf.il bir iştiyak-ı tetah, 
Bugün teneffüsü yorgun, kadid bir sürü «ahi »  

Olan bu cem'iyyet; 
Bugün zehirleri.ı:iin ka.'r-i neŞ'esinde yüzen, 
Bugün doğan çocuğundan terane beklerken 
lı'igan duyan beşeriyyet, bu nuhbe-i hilkat, 

Nedir bilir misin, oğlum? .. Önünde harelenen 
Şu mai safhaya bak; şimdi ansızın seni. ben 

'l'utup da fırlatıversem onun derinliğine, 
Düşun biraz ne olur .. Korku bilmesen de, yine 
'l'ahammül · eyliyemez, Çırpımrsın, ağlarsın; 
Zavallı kollarının hükmü yok ki kurtarsin! 

o mai şey seni yuttukça haykırır, bağı:ı:ır. 
Fakat halas olamazs!n; omuzlarından ağır, 
Haşin, demir iki el muttasıl itip zedeler; 
Ve çare yok ineceksin . . .  Bu işte ömr-i beşer. 

Hayır, b.u zehrime sen varis olma, evladım; 
Yann, ümid ediyorlar ki, .  bir genişçe ad:m, 
Bir atlayış, -ne diyorlardl pek de anlamadım-

HayMı kurtaracak; 

Beşer, eu şimdi muazzeb sürüklenen mefltlç1 
Adım ad:m edecek zirve-i halasa urtlc . . . 
!nan, Ha1ı1k, ezeli bir şifadır aldanmak! 
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HAYAT 

Eugün hayatı :!'.rdarda k�pkara isteklerie 
Bugün mutluluğu aymaz bir yitip gitme özlemi 

Bugün yorgun soluyan, ipince bir sürü «ah!» 

. İle dolu bu top!wn; 

Bugün ağ·uıanmış b!r sevincin kuymmnda yüzen 

Bugün ooğ·an çocuğundrıı türküler beklerken 
Çığlık duyan insu.nlık, bu baçtacı yaratık 

Nedir bilir misi, oğlum? Önüııc1� dzlga dalga 

Şu mavi döngüye bak; şimdi birden seni b.m, 
'l'utup d� fu'latıver.:cnı onun dcrinUğ�ue, 
Düşün bil'az ne olur?.. Korku bilmesen. de yine, 
Jk.yanaıruı.z, çırpınırr.ın, ağlarsın, 

Zavallı kollarınm gücü yı0k ki kuıiu.rs�n ! 
O mavi şey seni yuttukça haylur-ır, b!!ğırır, 

Ama kurtulam&X.Jın; omuzfa.rından ağır, 

Se:.:t, <loınir iki el durmadan it.ip zedeler; 

Ve çaı·e yok ineceksin . . .  Bu işte hıf:an yaş:.nt:sı. 

I!'u.yır, bu ağularımı alına sen, çocuğum ! 

Y.arm, umml!a doludur, bir geni§çe adım, 
Bir at!ayış, -diyorlardı pek de r.nhmwım-

Hayatı kurforacak; 
tıınmoğlu, bu şi·w.di ezinçlerle sürükZe:Jen inmeli, 
Adım adım va.r.acak kurtu:u§un doruğ·uoo . . .  
İnan, Haluk, öncesi yok bir şifadır aldnnmak ! 

(C.A. Karuiu söyleyişiyle) 
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SİS 

Sarmış yine Afakım bir dud-1 muannit, 
bir zulmet-i beyza ki peyapey mutezayit. 
Tazyikının altında silinmiş gibi eşbah, 

bir tozlu kesafetten ibaret bütün elvah; 
bir tozlu ve heybetli kesafet ki nazarlar 
dikkatle nü!Uz eyleyemez gavrine, korkar! 
Ll.kin sana layik bu derin sütre-i müzlim, 
Iayik bu tesettür sana, ey sahn-1 mezalim! 
Ey sahn-i mezalim. . . Evet, ey sahne-i garra, 
ey sahne-i zi-şa'şaa-i haile-pira ; 
Ey şa'şaanın, kevkebenin mehdi, mez!rı; 
Şark'ın ezeli hakime-i cazibedarıl 
Ey kanlı muhabbetleri bi-lerziş-i nefret 
perverde eden sine-i meshUf-1 sefahet! 
Ey Marnıara'nın mai der-aglişu içinde 
ölmüş gibi dalgın uyuyan tftde-i zinde. 
Ey köhne Bizans, ey koca. fertut-1 müsahhlr, 
ey bin kocadan arta kalan bive-1 bakir; 

hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveyda, 
hala titirer üstüne enzar-ı temaşa. 

Hariçten, uzaktan açılan gozlere 'süzgün, 
çeşman-ı kebudunla . ne rn:ünis görünürsün! 
Munis , fakat en kirli kadınlar gibi ml'.inis; 

üstünde coşan giryelerin hepsine bi-his. 
Te'sis olunurken daha, bir dest-i hıy!net 
bünyamna katmış gibi zehr-abe-i lanet! 
Hep levs-i riya dalgalanır zerrelerinde, 
bir z.erre-i safvet bulamazsın içerinde. 
Hep levs-l riya levs-i haset, levs-i teneffu'; 
yalnız bu . . .  ve yalmz bunun ümmid-i terefft.ı'" 
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sıs 
Gene blr sis kaplamış ufuklarını, inatçı bir slı, 

gitgide büyüyen bir ak karanlık. 
Ağırlığı altında ne varsa sanki yok olup gitmiş, 
kııWnış ortada kala kala bir tozlu yığın, 
o toz�u, korkunç yığına bakan göz 
şaşınr titrer, ilerisine gidemez. 
Ama sen bak ettin bu ikaranlık, kalın örtüyü, 
bu örtü tıpatıp sanıa. uydu, ey kanlı toprak, 

ey zufümler meydanı, ey yaldızlı ülke, 
döktüğü kanla, çektirdiği acıyla çalım satan! 
Ey gösterişin, şatafatın beşiği ve mezarı, 
oldum olası imrenilen kıraliçesi Doğunun! 
Ey kanlı ·sevgileri, kılı kıpırdamadan 
zevk ve safaya susamış bağnnda emziren! 
f.'y l\farmara'nın maVi kucağında. 
ölüm uykusuna dalmış diri, 
ey köhne Bizans, büyücü kocakarı. 
ey bin korodan arta kalan el değmemiş d� 
gene de gtt-w;el görür, taptaze görür seni, 
gene de ilrtüne· titrer sana bakan. 
Ne kadar tatlı, cana. yıakmsın, ne kacla.r, 
süzgün, mavi gözlerinle sen uzaktan! 

Oysa ne farkın vıar kirli kadınlardan senin, 
hiç bir şey umumnda değil, belli, 

o.e bunca acı türkü, ne bunca. kan ağlayan! 
Sen kurulurken katmış olmasın bir hain el 
oonin temeline zehirli suyunu kötülüğün. 
işte her yanda ikiyüzlülüğün kiri, 
nereye baksan çekememezlik, nereye baksan 

çıka.rcılık, 
nereye baksan hergelelik, yalan dolan. 
Demek yü.ksebnek yalnız bunlarla oluyor. 
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Milyonla barınd�rdığın ecs�t arasından 
kaç nasiye vardır çıkacak pak ü dırahşan? 

Örtün, evet, ey haile . . .  örtün, evet, ey şehr; 
örtün, ve müebbet uyu, ey facire-i dehr! .. 
Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar; 
katil kuleler, kal'alı, z:ndanlı saraylar. 
Ey ctar.me-i mersus-ı havatır, ulu ma'bet; 
ey. gırre sütunlar ki birer div-i mukayyet, 
mazlleri atilere nakletmeye me'mur; 
ey dişleri düşmüş, sırıtan kafile-i sur. 
Ey kubbeler, ey şanlı mebani-1 münacat; 
ey doğruluğun mahmil-i ezkarı menarat. 
Ey flakfı çökük .medreseler, mahkemecikler; 
ey servilerin zıll-i siyahın4a, birer yer 
te'min edebilmiş nice bin saiH sabir; 
<cgeçmi.şlere rahmet.» diyen eıvah-ı mekabir. 
Ey türbeler, ey her biri pür-velvele bir y8,d 
ikaz ederek samit Ü sakin yatan ecdat ! 
Ey ma'reke-i tin u gul:ar eski sokaklar, 
ey her ıı.çılan rahnest bir vak'a sayıklar 
viraneler, ey mekmen-i pür-hab-ı eşird.'. 
Ey kapkara damlarla birer matem-i ber-pA. 
temsil eden asude ve fersude mesakin; 
ey her biri bir leyleğe, bir çaylağa mavtin 
gam-dide ocaklar ki, meraretıe f!Omurtmuş, 
yıllarca zamandan beri tütmek ne .. unutmuş; 
Ey mi'delerin zehr-i takazası önünde 
her zilleti bel'eyleyen efvah-ı kadide! 
Ey fazl-ı tabiatle en amade vü mün'im 
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Koynunda barınan nice yamtık ::.rasm� 
lmç taneshıin alnı açık, yüzü ak? 

Örtün, r:y Tutanbul, kanlı toprak, 
örtün, kart oroc.pu, örtün, hiç uyanma! 
Ey gürültüler, patırtılaı·, c:.kalar, §anlar, dayiar, 

kctil kuıeler, kapkaranlık, zımlanlı Earayc.r. 
Sağ·!am mez-2n am\trEt, ulu tapmak, 
onurlu t�-1 ·direkler, tağh devler gibi, 

gcçriıi� günleri gelecek günlere a.nfatmakla g:JrevU. 

ey kale duvarları, şehri dolanan, çepeçevre, 
di:;;ıleri dfü�müş kafa.taslan gibi, mrıta, sınta. 
Ey kubbeler, tanrıya yakar.an y�pıtar, 
ey min:areler; r.özde kalmış doğnılars•nız. 

Ya siz, ô?:ım·an çölı..ınüş medr(:sıele:r, mahkemecikler ! 

f..e�vilerin kam gö!gelerinı'Je birer yer tutmuş, 
geçmişlere mhmet dileyen mezar taşlan, 

ey f.al:oırlı dilenciler sürür.Ü ! 
Türtde1•, tıiT,tle !!� gürültülü tmık . .ı• uyandırırsınız� 

0ırr.:a yatammz bir şey demeden, ey at�lar, 

ocssiz r.edasız ! 
Tozun toprağın, çamuru.-;;ı r.:-:.vaş �Jam, �.okaklar! 
Ey yangın yerleri, nğı.Trr.uzlann gecelediği, 

blr tı't.-:,y sr.yıklarsınız he:r cçdan yaradan. 
Kara damlı, kendi halinde, fuh..,,ra evler, 

ayağa kalknrş birer yas gibi durursunuz. 

Ne kad'ar da dokunaklı snmurtuşunuz var, 
leyleklere, ç�.ylakian-, yuvc. olmuş taralı ocakin.r, 
uzun yıllar, besbelli, tütm.':lk nedir, unutmuşr.unuz! 

Ey kuru ağızlar, �çıklıktan kazınınca mideler, 

her alçak lokmayı yutmaya hazırsmız! 

İşte ,toprağın 'bereketi, işte bütün yiyecek iç,ccek, 

l:;te elini umtsan her şey eline değecek, 



bir fıtra.te mek.ro.n iken, a.ç, Atıl ü !kim; 
her nimeti, her fazlı, hep esbab-ı rehayı 
gökten dilenen züll-i tevekkül kL mürayl! 

Ey savt-ı kilap, ey şeref-i nutk ile mümtaz 
insanda ŞU nankörlüğü tel'in eden avaz! 
Ey girye-i bi-fftide, ey hande-i zehrin, 
ey natıka-i acz ü elem, nazra-1 nefrin! 
E) cevf-i esatire düşen hatıra: namüs; 
ey kıble-i ikbale çıkan yol: reh-i pa-b1ls! 
Ey havf-i müsellah, ki hasaratma. raci' 
öksüz, dul ağızlardaki her şekve-i tali' ! 
Ey şahsa masü.niyyet ü hürriyete makri1n 
bir hakk-ı teneffüs veren efsarte-l kanun i 
ey va'd-i muhal, ey ebedi kizb-i muhakkak, 
ey mahkemelerden mütemadi sürülen hak! 
Ey savlet-i evham ile bitab-ı tehassüs 
vicdanlara temdit edilen guş-i tecessüs; 
ey bim-i tecessüsle kilitlenmiş ağızlar; 
ey gayret-i milliye ki mebguz ü muhakkar! 
Ey seyf ü kalem, ey 'iki mahkCı.m-i siyasi; 
ey behre-i fazı u edep, ey çehre-i mensi! 
Ey bar-ı hazenle iki kat gezmeye me'lftf 
eşraf ü tevabi', koca bir unsur-i ma'rftf! 
Ey re's-1 füru-berde, ki akpak, fakat iğrenç; 
ey taze kadın, ey onu takibe koşan genç 1 



böyleyken aç �. işsb güçsüz yaşa. 
boş yere gökten, tanrıdan dilen dm 

ekmeği, aşı, kurtuluşu, rahatı, 
bu ne biçim tannya sığınma, ikiyüzlü, a.lçakç-.a! 
Sesler çıkanrsmız köpekler gibi, 
oysa konuşan yıaratıkJa.rsınız, onurlu ve değerli, 
sövülüyor bu nankörlüğe çığlıklarla ! 

Ağlarsınız boşuna, gülersiniz zehir gibi. 
Küfreden gözler yoksulluğu söyler, açlığı, ked.e!'i. 
Namus, masalların boşluğunda bir am. 
Adamı yukarlara çıkaran yol, el etek öpme yolu. 
Yakınması senin yüzünden bütün 
öksüzlerin, dullann, arkasızlann, 
renin yüzünden bütün, ey silahlı korku! 
Nasıl dokunulmaz olacak, özgür olacak 
şöyle blr soluk almaylo. kişi. 
söyle, ey kanun denen efsane! 
Ey tutulmayan sözler, sonsuz yalan!-

Ey mahkemelerden her gün kovulan hak! 
Ey kuşkunun pençesinde kıs1nvnı.k, duygusuz, 
ta yüreklere dek uzanan gizli kulak. 

ecnin korkundan cğızlar sımsıkı kilitli. 
Seni hor göriiyorlat, halkım için. dökülen alm t.erl ! 
Ey kıs.lem ve kılıç, siyasi lki mahk:O.m, 
ey doğruluk ve yiğitlik, 
unutulmuş yüzlersiniz artık! 

Ey kodamanlar ve kuyrukları onlann, 
pısınklar, çekingenler, korkaklar sizi, 
nasıl da alışmışsınız ild büklüm yaşa.maya� 
adınızın sannıızm da maşallahı var hani! 
Ey yere eğilmiş kafalal', ajt pak, ema tiksindirici! 
Ey gen� kadın ve ardından kO"'�D delikanlı! 



Ey .mader-1 hictahzede, ey hem-ser-i' muğber; · ·  
ey kimsesiz, avare çocuklar . . .  Hele sizler, 

hele nizler . . .  

Ö;:tün, evet, ey haile . . .  örtün, evet, ey şehr; 

Örtün, ve müebbet uyu, ey facire•i dehr ! .. 
(1902) 

FERDA 

-Bugünün gençlerlne

Ferda senin; rienin bu teceddüd, bu inkılab . . .. 
Herşey ı:;enfri değli mi ki zaten? .. Sen, ey �ebab, 
ey çehre-i behic-i ümid, işte ma'kesin 

karş:nda: Bir sema-yi seher, saf u bi-sehab, 
8,güş-i lerzedarı açık, bekliyor . . .  Şitab! 

Ey fecr-i hande-zad-ı hayat, işte herkesin 

enzirı sende; e-en ki hayatın ümidisin, 

alnında bir Sitare-i nev. yok, bir afitab, 
afıika doğ, önünde §U mazi-i pür-mihen 

r:önsün müebbeden. 

Sönsün mffebocden o cehennem; senin bugün 

cennet kadar güze� vatanın var: Şu gördüğün 

zümrüt bakışlı, inci şetaretli kız.cağ;z 
kimd:r, bilir misin? Vatamn . . .  Şimdi saygısız 
bir göz bu nazlı çehreye -Allah eairgesin,

k<ım bir nazarla baksa tahammül eder misin? 
ister misin, şu ak sakalın pak ü muhteşem 

pl.şani-i vakarına, bir kirli eı demem, 
hatt�- yabancı bir el uzansm? Şu makberi, 
raz1 olur · musun, taşa tutsun şu serseri? 
Elb2t hayır; o makber, o p'işani-i vakur 
kud::ıl birer .mi.sal-l vatandır . . .  Vatan gayO.r 
insaniarm ·omuzları üstünde yükselir. 

Gençler, bütün. üınid-i vatan şimdi sizdedir. 
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Ey kahırlı ana, ey aargın lmn koca! 
Ya sizler be çocuklıa.r, 
anasız babasız, başı böş yavrucaklar, y:=. sizler . .  · .  

(A. Kadir �öylcyişiy�e) 

YARIN 
-Bugünü..11 gençlerin� 

Yar.nlar senio�ir; bu inkılap, bu yenilik hep senin . . . 
Herşey senin değil mi ki zateil? .. Sen, ey gençlik, 
ey ümidin parlak çehre::li, işte sembolün 
karşında : SM ve bulutsuz, seherli bir semi!, 
titrek lmcağı açık, bekliyor . . .  Koş! 

Ey hayatın neşesinden doğan tanyel'i, işte ·bcrkestn 
gözü sende; sen ki bfr yru;r.ırna ümiaisin, 
elnında yeni bir yıldız -hayır- bir ay olarak 
Ufuklara doğ, önünde şu çileli mazi 

ebedi olarak !;Ön.sün. 
Söıı:Jün ebec1iyen o cehennem; senin bugün 
cennet kadar güzel vatanın var, şu g·:J:tiüğün 

zümrüt bclcışlı, inci şctaretU kızcağız 
kimdir, bilir misin? Vatanın . . . Şimdi saygısız 

· bir göz bu nazlı çehreye -Allalı esirgesin,
kötü bir gQzle haksa tahcmmül eder misin? 
İr.ter misin,

" 
şu !".kf.akafın pak ve görkemU 

ve vekarlı alnına, bir ldrli el Ciiyemcm, 
luıtta yabancı bir el uzan:-.ıın? Şu dede mezarını, 
razı olur musun, ta;a tutsun şu ser�cri? 
Elbet hayır; o mezar, o vekarlı 2Im, 
kutsal biier �-atan �emb3lü<lür . . . Vatan çnhşkan 
insanlann omuzlan ür.tünde yükselir. 

Gençler, vatanın bütün ümidi şimdi ı:.izc1edir. 
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Herşey sizin, vatan da sizin, her şeref slZin; 
ııuctn unutmayın ki zaman tünd ü mutma'in 
bir hatve-i samut ile ta'kib eder bizi. 
Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi 
ta'mika yol bulan bu yanılmaz muUubin 
şermende-i itabı kalırsak, yazık !  .. Demin 
uFerda senin» , dedim, beni alkışladın; hayır, 

bir şey senin değil, sana ferd.8. vedi'adır; 
herşey vedi'adır sana, ey genç, unutma ki 
senden de bir hisab arar ati-i müşteki. 
M!ziye şimdi sen bakıyorsun pür-intibah, 
ati de senden eyliyecek böyle iştibah. 
Her uzvu girdibad-ı havayicle sarsılan 
bir neslin oğlusun; bunu yadet zaman zaman. 
Asrın, wıutma, harikalar asr-ı f eyzidir: 
Her yıldırımda. bir gece, bir gölge devrilir, 
bir ufk-ı i'tila açılır, yükselir hayat; 
yükselmiyen düşer: Ya terakki, ya lııhitft.t! 

Yükselmeli, dokunmalı alnın se.nı3,lara; 
doymaz beşer dedikleri kuş, i'tilalara . . .  
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; 
durm� zamanı değU, çalışmak zamanıdır! 

(1908) 



Her.;ey ,sizin, vatan da sizin, her şeref sizin; 
likin unutmayın kl zaman, sert ve emniyetli, 
.sessiz adımlarla bizi takip eder. 
Önden koşa.:r ama ,yine her hareketi dikkatle 
ve derinden. incelemeğe yolbulan bu şaşmaz 

takipçinin 
bizi am.rlamaslyle utaoocaksak, yazıklar olsun! .. 

Demin 
ayannlar senin» dedim, beni alkışladın; hayır, 
birşey senin değil, sana yarınlar ancak emanetthj 
herşey emanettir sana, ey genç unutma ki 
senden de bir hesap amr şikAyetçi ati. 
MAziye sen şimdi nasıl bütün uyamklığınla 

bakıyıorsao, 
Ati -ae senden böyle şüphelenecektir. 
Her organı ihtiyaç kasırgalanyla saı'Sllınış 
bir :soyun oğlusun; bunu arasıra ha,tırla. 
Asnn, unutma., yıldın mnurlariyle gürelmlş blr 

asırdır; 
her yıldırımla bir .karanlık, bir şüphe devrilir, 
bir yükseliş ufku açılır, yükselir hayat; 
yükselmeyen düşer: Ya ilerleme, y!l dfü�meJ 

Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara.; 
doymaz beşer dedikleri kuş, yükselmelere • • .  
Uğraş, di� düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; 
dımcak zamam &"eçti. çalışmak .zamanıdır! 

(Fahri 'U.zım söyleyişiyle) 
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PROMETE 

Kalbinde her dakika şu ulvi tahassürün 
Minkaar-ı ateşinini duy,_ daima düşün: 
Onlar niçin semada, niçin ben çukurdayım? 
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım? .. 
Yükselmek a�mana ve gülmek ne tatlı şeyi 
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa . . .  Ey 
1f_ü�tak-ı feyz Ü nur olan ati-i milletin 
Meçhul elektrikçisi, aktar-ı fikretin 
Yüklen, getir -ne varsa- biraz meskenet-fiken, 
Bii' parça ruhu, beniiği, idraki besleyen 
E:.ımar-ı bünye-J;ıizini; boş dur.masın elin. 
Göl" daima önünde esatir-i evvelin 
Gökten deha-yi narı çalan kahramanını . . .  
Varsın bulunmasın bilecek nam ü şanını. 
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PROMETE 

Kalbinde her dakika şu yüce özlemin 
Ateşten gagas:nı duy, c\urmadan düşün 
Onlar neden g.Gkyüzüncle, ben. neden çukurdayım? 
Gülsün neden evren bana, ben yalnız ağlayım? .. 
Yükselmek engin göğe ve gülmek ne tatlı şey! 
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa . . .  Ey 
ınus yarınlarının ış!kları, gelişmeler özlemcisi; 
Düşünceler yurdunun bilinmez elektrikçisi, 
Yüklen, getir, ne varsa miskinliği r.ilen, 
Bir parça ruhu, benliği, anlağı besleyen, 
Can cJirilten yemişleri.. . boş durmasın elin. 
Gör daima {j,nünde eski mitolojinin 
Ate�in Ük özünü gökten çalan

· 
kahramamnı. 

Vursın bulunmasın bilecek ne adını� r.e �anını. 

(C.A. Kansu söyleyişiyle) 
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SABAH OLURSA . . .  

B u  memlekette d e  bir gün sabah olursa, Haluk, 
E:ğe:.· bu memleketin sislenen şu nasiye-i 
Mukadderatı kavi bir elin kavi, muhyi 
Bir ihtizaz-ı temas,yle silkinip şu donuk, 
Şu paslı çehre-1 millet biraz gülerse . . .  -O gün 
Ben ö'rnemiş bile olsam, hayata pek ölgün 
Bir ırt·batım olur şüphesiz; -O gün benden 
trmidi kes. beni kötrüm ve boş muhitimde 
Meraret'.mle unut; çünkü leng ü pejmürde 
Nazarlarım seni maziye çekmek ister ; sen 
Bütün hüviyyet ü uzviyyetinle atisin: 
Terennüm eyliyor el'an kulaklarımda. sesin! 

Evet, Eabah olacaktır, sabah olur, geceler 
Tult1-i ha�re kadar sürmez; akıbet bu sema, 
Bu mai gök size bir gün acır; melül olma. 
Hayata neş'e güneştir, melal içinde beşer 
Çürür biz"rn gibi . . .  Slz, ey feza-yi ferdanın 
küçük güneşleri, artık birer birer uyall!n ! 
Ufukların ebedi iştiyakı var nura. 
T<;!r.evvür . . .  asrımızın işte n'.'ı.h-i amali; 
Silin bulutları ; silkin z1lal-i ehvali, 
Zıya içinde koıun bir halas-ı meşkılra. 
ümidimiz bu: ölürsek de biz, yaşar mutlak 
Vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak! 

(1905) 
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SABAH OLURSA 

Bu memlekette de bir gün sabah olursa eğer, 
Eğer bu memleketin sislenen alınya.zısı 
Güçlü, dinç bir elin, güçlü, canlılık verici 
Dokunmasındaki titremle silkinip şu donuk, 
Şu paSlı çehresi halkın, biraz gülerse . . .  -O gün, 
Ben ölmemiş bile olsam, hayata pek ölgün 
Pek az ilişkim olur şüphesiz, - o gün benden 
'Ümidi kes, beni kötrüm ve boş muhitimde 
Bütün acımla unut; çünkü kör, topal, tükenik 
Bakışlarım seni maziye çekmek ister; sen 
Bütün varın ve bütün kimliğinle yarınsm: 
Taptaze şakıyor kulakla.rmıda sesin! 

Evet, sabah olacaktır, Mbah olur, geceler 
Geçer, kıyamete dek sürmez, en sonun.da bu gök, 
Bu mavi gök size birgün acır, kederlenme. 
Hayata neş'e güneştir, keder içinde kişi 
Çürür bizim gibi . . .  Şiz ey, yarın uzaylal'lllm 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyamn! 
Vatanın çok biiyük ihtiyacı var ışığa.. 
lşıklanış. . .  Bugünün mhu, özlemi bu; 
Silin buulutla.rı, silkin o ·korku gölgesini, 
Işık içinde koşun bir umutlu kurtuluşa. 
Ümidimiz bu: ölürsek de biz, yaşar mutlak 
Vatan sizinle. şu zindan karanlığından uzak! 

(Ahmet Muhip Dranas söyleyişiyle) 
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TARIH-t KADİM 

Be�erln köhne ser-güzeştinden 
B'ze efsaneler terennüm eden, 
Bizi aba-i bi-vücudumuzdan 
Cevf-i mazide bir siyah ve uzun 
Gece teşkil eden hayatından 
Ninniler ihtira' ed!p uyutan; 
Bize en doğru, en güzel örnek 
n:ye evvel zamanı göstererek 
Gelecek günlerin geçen geceden 
Fa.rkı yok, hükmü yok zehabi veren; 
Ve cebininde altı bin yıllık 
Buruşuklarla şüpheler karışık; 
Seri maziye, yani rü'yaya, 
Payi ati denen hey-Ulaya 
Sürünen heykel-1 kadid . . .  Onu gah 
Durdurup manzarımda, bi-ikrah 
Sorarım. eski ha tırft.tından; 
O biraz feylesof, biraz sırtlan, 
Ve bütün gılzatıyle bir hortlak, 
Leyl-i nisyan-ı kabri yoklıyarak 
Muhtenik, paslı bir talakatle 
Bana başlar blrer birer nakle 
Mütevali şuun-i edvan: 
Hep felaket, ele.m yığıntıları ı 
Ne zaman geçse bir ketibe-i şan 
Daima reh-güza.ra bun-efsan 
Bir bulut saye-bar olur. Mutlak 
Baç.ta, en başta kanlı bir bayrak, 
Onu bir kanlı tac eder ta'kib, 
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ESKİ ÇA(i TARİHt 
(Tarlh-i Kadinı) 

!ruıanın eskimiş serüveninden, 
Bize masallar söyleyen, 
B1ze yok o�muş ataların, 
Boşluğ"llllda geçmişin bir siyah ve uzun 
Gece �üren hayatınOO.n 
Niuniler yaratıp uyutan; 
Bize endoğru, en güzel örnek, 
Dlye evvel zamanı göstererek 
Gelecek günlerin geçen geceden 
J\ynsı gaynsı yok sanısı veren; 
Ve clnınc1a altı bin yıllık 
Dunışukluklarla. kuşkular karışlk; 

Başı geçmiş zamana, e.-e ki, rüyaya 
Ayaklan gelecek denen, koı.-kul �üşe 
Sürünen iskelet heykel . . .  Oilu kimi zaman, 
Durdurup gözlerimin önünde, iğ-rennıedeıı 
Sorarını eaki anılarından; 
O biraz feylesof, biraz f.Irtlan 
Ve imha yaprnıy!a tfun hortlak, 
Unutuş gecesini mezarın yoklıyartı..k 
Boğuk, pr.slı bir anlatıyla, 

Ban� başlar birer birer anlatmıya. 
Çağların gelip geçen o!a.y!annı; 
Hep yıkın, acı yığıntıları! ,. 
Ne zaman yol boyu kan saçan, 
Illr bulut gölgesi örter yolu. 
Başta, en başta kanJı bir bayrak, 
Kanlı bir taç ıelir ardından, 
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Sonra hô.nin ve.sAlt-1 tahrib: 
M:ızrak, yay, kılıç, topuz, balta, 
Mancınık, tep, sapan, tüfek . . .  Arada. 
Kanlı amirleriyle cünd-i vegaa; 
Sonra artık alay alay üsera . . .  

Mutlakaa bir muzaffer, on mağlub; 
Çiğneyen haklı, çiğnenen ma'yub; 
Kahra alkış, gurura secde; kerem 
Za'f ü zllletıe dalma tev'em; 
Doğruluk dilde yok, dudaklarda·; 

Hayr ayaklarda, şer kucaklarda. 
Bir hakikat: hakikat-1 zencir; 

B1r belağ:at : belagat-i şe.mşir; 
Hak kavinin, detnek şeririndir; 
En celi hikmet: ezmeyen ezilir; ·  
Her şeref yapma, her saadet piç; 
Her �eyin ibtldası, ahiri hiç ; 
Din şehid ister, Asman kurban; 
Her zaman her tarafta kan, kan, kant . . •  
Söyler, inler, sayıklar; el-hasıl 
Beşerin anlatır, ne yold:a, nasıl 
Bu cakaametli ömrü sürdüğünü; 
Görürüm kanların köpürdüğünü 
O kadidin o dişlek ağzında. 
ses:nın ka'r-ı ihtizazında 
Öyle muhlş bir in'ikası enin 
İşitir, öyle titrerim ki, zemhı 
Sanırım Ierzegir-i nefriridir . . .  
tndir, ey mahşer-1 cidal, indir 
Perdeler sahne-i fecaatine, 
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Kanlı yıkım araçtan ·sonra: 
Mızrak, yay, kılıç, · topuz, balta, 
Mancmık, top, sapan, tüfek . • .  anı.da, 
Kanlı buyrukçulrar ve savaş askerleri . . .  
Her zaman bir yenen, on yenik; 
Çiğneyen hekh, çiğnenen utançlı; 
Ezince aJkış, büyünçe secde; (]ilenç 
Güçsüzlük ve alçalmada ikiz kardeş hep; 
Dağruluk dilde yok, dudaklarda; 
İyilik ayaklarda, kötülük kucaklarda. 
Tek gerçek: zencirli gerçek, 
Tek güzel söz: kılıçlann söT.Ü. 
Hak güçlünün, söz kötünündür, 
En açık bilgelik: ezmlyen ezilir; 
Her şeref yapma, her mutluluk piç; 
Her şeyin ba.şı, &mu h!ç ! 
Din şehit ister; gökyüzü kurban, 
Herzaman her yanda kan, kan, kan! . . .  
Söyler, in!er, myıklar; sözün özeti, 
İnsanın anldır, ne yolla, nasıl 
Bu bozuk düzen ömrü sürdüğiinü; 
Görürüm kanlann köpürdüğünü 
O iskeletin dişlek ağzında., 
Sesinin titreyen karanlığında, 
Öyle korkunç bir inim yanlnlanır, 
l�itir öyle titrerim ki, bastığım yer, 
Sanırım lmrgırnalarlıa titriyor. 
İndir, ey kavgalar kargaşası, indir 
Perdeler ürkünç acılar sahnesine, 
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Sönsün artık bu ateşin fitne; 
Hele sen ey kadid-i an':ane-hah, 

Yetişir çizdiğin hutüt-i siyah. 

Biz sabah isteriz, sabah; o uzun 
Geceler naimine hayr olsun. 
Kimsin, ey gölge, sen 'ki mest-i harA,b 
Ediyorsun zalama doğru şitab? 
Kanlı bir şeyle, oynamış gibisin; 

Belli, hem-nev'imln muharribisin. 
Kahramanlık . . . Esası kan, vahşet; 
Beldeler çiğne. ordular mahv et; 
Kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yık; 
Ne «Amah l »  bil, ne «Ah! »  işit, ne «Yazık.,, ; 
Geçtiğin yer ölüm, elem dolsun; 
Ne ekinden eser, ne ot, ne yosun; 

Sömıün evler, sürünsün aileler; 
Kalmasın hırpalanmadık bir yer; 
Her ocak benzesin mezar taşına; 

Damlar insin yet!.mlerin başına . . .  
Bu ne vicdan-güdaz şenia, ne ar; 
Yere geç satvetinle, ey serdar! 
Her zafer bir harabe, bir medfen; 
Ey cihangir, utan şu makberedenl 
Devril, ey köhne taht-ı istiklal! 
Zir-i kahrında inliyor ensal; 
Parçalan, ey şikeste-fer iklil. 

Şu yığınlarla ihtiyac-ı sefil 
Hep senin, işte hep senin eserin; 
Gözyaşmdan yapılma incilerin 

Gö!'sen artık nasıl yosunlanmış . . .  
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Sönsün artık bu ateşli kavga; 
Hele sen, ey gelenekçi ölü, 
Y ctişir çizdiğin kapkara çizgi, 
Biz sabah isteriz, sabah; o uzun, 
Geceler uykucusuna gündüz olsun. 
Kimsin, ey gölge, sen ki yıkım sarhoşu 

Karanlıklara doğru gEdiyormn kc.ç.a koşa? 
Kanlı bir şeyle oynamış gibisin; 
Bdli yılmncısı olduğun ooydaşlanmm; 

Kahramanlık . . .  Temeli kan, ve yabanlık! 
Kentler çiğne, ordular yok et; 
Kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yılt; 
Ne «Aman!» bil, ne «Ah !» işit ne ccYazık!»; 
Geçtiğin yer ölüm, acı dofaun; 
Ne ekinden eser, ne ot, I!e yosun; 

Sönsün evler, sürünsün aileler; 
Kalm:IB:w. hırpalanmadık bir yer; 
Her ocak benzesin mezar taş"'.lla; 
Dz.mlar insin yetlmlcrlıı tc�ına . . .  
Bu ne bulunç yıkan alçaklık, ne utanç; 
Yere geç erkinle görkenıinle ey başbuğ! 
Her zafer bir yıkıntı, Mr ölü damı; 
Ey dünyalar alan, utan şu mezarlıktan! 
Devril, ey bağımsızlığın eskimiş tahtı, 
EzinCiıi altınl'o. inliyor knşsklar; 
Pcrçalan ey ışığı oonesice taç! 
İt.terleri şu yığınlarla yoksulun, 
Hep senin, lşte hep senin er.erin; 

Gfu yaşından yapılma incilerin 
Görren artık nasıl yGsunianmış • • •  



Size mbt ne hisle aldanmış 
Bilsem? Ey kargalar, ki akiH hun; 
Her karanlık sizinledir meşhun; 
F.i.kre artık yeter tahakkümünüz; 
Yaşanır pek güzel tagallübsüz. 

Sizi tarih eder himaye, gidin, 
-Gece hem-razıdır hayfı.dinin.-
Ve o matmilre-i tebahide 
Boğul un. . .  lşte en güzel müjde 
Bu tasavvur dühür-i atiyeye; 
İşte hürriyyet-i hakikiyye : 
Ne muharib, Iie harb ü istila; 
Ne tasallut, ne saltanat, ne şekaa� 
Ne şikayet, ne zulm ü istibdad; 
Ben benim, sen de sen; ne rab, ne ibAdl 
O zaman, ey kadid-i nahnaha-kar, 
Şimdi cıcenk, ihtilal, uhüd, esrar . . .  » 

Diye saydıkların kalır mechiU 
Birer ucube, ya hikaye-i gul. 
Yırtılır, ey kitab-ı köhne, yarın 
Medfen-i fikr olan sahifaların. 
Bunu kimden fakat ümid edelim 
Bu azim inkılab-ı hılkati kiın, 
Hangi kuvvet taahhüd eyliyecek? 
Sahib-i kfı.inat . . .  Evet, gerçek, 
Sahib-i kainat olan ceberut, 
o takarrüb-şiken likaa-yı samut, 
O fakat aslı hep bu kavgaların . . .  
Ey sema, ey süyUl-i a'sarın 



Size g-eçmiş :ne duyguyla ·aldanmış? 
Bilsem, ey ka.rplar ki kan içici, 
Her karanlık sizJnle dopdolu, 
Düşünceye: artik yeter bu baskınız 
YaşaDll' pek güzel zorsuz-zorbasız. 

(l{ansu söyleyişiyle) 

sızı tarih korur, gidin. 
-gece haydutların sırdaşıdır
ve övünme meza.nnda 
boğulun . . .  tşte en güzel müjde 
geleeek çağlar için bu tamndır; 
işte gerçek özgürlük (budur) : 
ne savaşçı, :ee savaş ve . salgın; 
ne sataşma, ne saltanat, ne eşkıy� 
ne yakınma, ne zulüm ve baslu; 
ben benim, sen de sen; ne ı.:.ğıa.; ne kul 

[ = ya da : ne tapılan, ·ne 
tapınan] 

O zıt,mruı, ey hınldayan iskelet 
şi·mcli «savaş, ayaklanma, andlaşıni.1., !leferl€r • . .  • 
diye saydıkların bilinmez 
birer �aşılası şey, ya da gulyabani hikaye�i 

(gibi) blır. 
Ey köhne kitap! ya.nn, 
c1�üncelerln mezarı olan sahifelerin yırtılacaktır. 
Fakat bu.nu kimden umalım? 
&u ulu yaratılış devrimini kim, 
b:?.ngi kuvvet üstüne alacak? 
Evrenin sahibi (mi) ? .. Evet, gerçek, 
evrenin sahibi olan ulu varlık, 
o yaklaşılmaz suskun yüz, 
fakat bütün bu kavgslann kaynafı o • • •  
�y rök! ey yüzyıllaruı sellerinin 



-"-Ş!.mdl mestane blr sürud•i heves; 
Şimdi zindan girifte blr kuru ses; 
Şimdi muhrik, ya şuh bir nakarat; 
Bir geniş ccOooh! ıı ,  bir derin ccHeyhatl » ;  
Bir dua, bir kaside; şimdi halim, 
Şimdi serkeş bir ihtizaz-ı nesim; 
ş:mdl bir şekve-1 garibane, 
Şimdi bir levm-1 na-şikibane; 
Şimdi bir lerze, nağme-i nakus, 
Şimdi bir sayha-i nakaare vü klls; 
Şimdi aczin süku.t-1 giryanı, 
ş:.mdi kahrın sahil-1 Şükranı; 
Şimdi bir hutbe-i cezil ü veciz; 
Şimdi şermende bir niyaz-ı mariz; 
Şimdi bir hande, şimdi bir hafakan; 
ş:mdi dehşetli bir gıriveş olan
Mütelatım tevelvülatıyle 
tnleyen kubbe-i tehi! Söyle, 
Söyle, sen her sedaya ma'kessln, 
Şu heyahay içinde hangi sesin 

Aksi -fevkınde i'tila-
'
rermud 

Olan- cyvan-ı Kibriya'ya .suud 
EdebiJmiş? Ve söyle, hangi dufı 
Müstecab olmuş? .. Ey tıah-ı semaı 
Seni aba-ı din olanlardan 
Dinledim: ccBi-şebin ü bi-noksa·n, 
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-- �imdi sal'hoşça [ = sarhoş ağzıyle] bir istek 

tüı:küsü; 

şlmill zindandan ge�en bir kom ses; 
Şimdi yakan [ = yanık] , ya da neşeli bir nakarat; 
JJ!r geniş «Oooh!u, bir derin. «Yazık!n;  
Mr duı;:ı, bir kaE.ide; şimdi yumuşak, 

şimdi sert bir yelin titreşimi; 
şimdi zavallıca bir sızlanma, 
şimdi sabırsızca bir kınama; 
}İmdi bir titreme: çan sesi, 
şimdi savr.ş davuiıanmn gürültusü; 
şim:li güçsüzlüğün ağlayan sessiziiği 

[ = sessiz zğiayış]. 
şimdi zorbalığın teşekkür kişnemesi; 

şimdi clüzgün ve derli-toplu bir söylev, 

�imdi utangaç bir hasta. yalvarış; 
şimdi bir gülüş, şimdi bir bunalım; 
şimdi korkunç bir haykırış olan-

çarpışma gürültüleriyle 
inleyen bÖş kubbe ! Söyle, 

söyle, sen her sesi yankılayansın, 

bu gürültü patırtı içinde hangi sesin 
yankm -üstünde yükselme buyruğu 
olan- Tann lr..a.tına çıka-
bBmiş? Ve s(iyle, lumgi dua 
k.abul olunmuş? .. Ey gök Tannsı! 
Seni din ululanndan 
illn!ediın: «Benzersiz ve ek.sikslz, 
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uHayy ü kayyilın ü kaadlr 'ü mütel\l, 
«Basıt-ur-rızk, vahib-ül-amal, 
u:Kaahir ü müntakim; alim ü habir, 
ıı:Zahir ü batın ü semi' ü basin, 
uMüstemendAna sahib ü nasır, 
uZMı her yerde hazır ü nazır . . . » 
Diye vasf eyliyorlar. En parlak 
Sıfatın dit-şerike leh»ken, bak, 
Şu bataklıkta kaç şerikin var: 
Hepsi kayyılnı ü kaadir ü kahhA.r, 
Uepslnin «lA-şerike leh» sıfatı, 
Ht:psinin emr ü nehyi, saltanatla 
Hepsinin bir sipihr-i ilhamı, 
Hepsinin mihri, mahı, ecramı, 
Hep:Jinin bir hafa-yi mescudu, 
Hepsinin bir bihişt-i mev'udu, 
Hep3inin bir vücudu. bir ademi, 
Hepsinin bir nebiyy-i muhteremi, 
Hepsinin cennetinde huriler, 
Hepsinin tu'me-1 cahimi beşer; 
Hepsi halkından istiyor, makhllr 
İki büklüm bir lnkıyad-ı sahur . . .  
Ben ki hepsinden iştibah ederim, 
Kime sorsam, diyor ki «Yok haberim.• 
Kim bilir?, belki hepsi vahmlyyat, 
Belki aldanmak ihtiyac-ı hayat; 
Kim bilir?, belki hepsi doğru da, ben 
Bi-haber kendi sehv-1 hissimden, 
Van yok bilmek istedim, yoku var. 
İştibfilı. , .  İşte töhmetini! Ne zarar? 



ccanlı; kendi kendine var, giiclü ve yüce, 
uyiyip içeceği yayan, emelleri bağışlayan 

( = gerçekleştiren], 
ukahredeıı, öc al'1D, (hel'. şeyi) bilen ve (her şeyden) 

haberi olan. 
«.açık ve kapalı, (her şeyi) duyan ve gören, 
uzavaUılara sahip ve yardımcı (olan) , 
«<kendisi her yerde bulunan, (her yeri) a:ören •• ,Jt 
diye anlatıyorlar. En parl� 
sıfatın ccOrtaksız»ken, bak, 
şu bataklıkta. kaç ortağın var: 

hepsi kendi kendine var, güçlü ve kahredlcl. 
hepsinin sıfatı «Ortaksızn, 

hepsinin buyruğu ve yasağı, oo.ltcı.n?-tı, 
hepsinin bir ilham (alacak) göğü, 
hepsinin güneşi, ı:.yı, yıldızlan, 

hepsinin bir secde edilen (varlık gibi) fizlilii'� 
hepsinin ·vadedilen bir cenneti, 

hepsinin bir varlığı [ = var etmesi] ,  bir yokluğu 
[ = yok etmesi], 

hepsinin saygıdeğer bir peygamberi, 
hepsinin cennetinde huriler, 

hepsi.nan cehenneminin :::.zığı: lnsan; 
hepsi halkından (şunu) istiyor: kahroluş, 
iki büklüm (olup) sabırla boyun eğiş . . •  
Ben W hepsinden kuşkulanırım, 
kime f.orsam, diyor ki: ccYok haberim.» 
Kim bilir?, belki hepsi kuruntu, 
belki aldanmak (bir) yaşama ihtiyacıdır; 

kim bilir?, belki hepsi doğru da, ben 
duygumun yanıldığından habersiz, 
van yok bilmek istedim, yoku var. 
Ku�ku. . .  İşte suçum! Ne çıkar? 



Şüphe blr mlra doğru koşmaktır. 
Hakkı tenvir ukul için haktır. 
Kim bilir?, belki bir adem mevcüd, 
Belki ukba da var; fakat bu vücıld 
Siın'u olmakla sani-i etedin 
Neye olsun esi'ri bin derdin? 
Ne için yoktan eyleyip icad 
Vermek ancak zev�le isti'dad? 
Kim bilir, belki aslıdır toprak; 
Onu bir muztarib çamur yapmak 
-Ki mesamatı kanla, yaşla dolu
Hangi hain tesadüfün işi bu? 
Bunu bir Halik irtikab etmez, 
Halk eden mahv eder, harab etmezi 
lşte en zorlu hasmın, ey Hallak, 
Seni karşında eyleyen ihnak; 
Bize vaktiyle zehr-i gayzından 
Verdiğin cür'adır, odur bu yılan. 
Bileceksin bu hasmı elbet sen: 
Şüphe . . .  En zalim, en kavi düşmen; 
Bize en muğfilane taslitil:ı, 
Yahud en gaafilane tağlitin. 
9 bugün -hud'a, şeytanet, iğva,

Senl mülkünden eyliyor icla, 
Üflüyo:r,- ma'bedinde meş'allni, 
Kınyor elleriyle heykelini; 
Ve, bütün kudretinle sen, mefluc, 
Düşüyorsun . . .  Ne ln'idam-ı bun'.ic, 
Ne sevaik, ne bir hübub-i jiyan,. 
Ne cehenn€mlerinde bir galeyan, 
Ne nazarlar habirl mateminin, 
Ne kulaklarda bir tanin-! hazin . . .  



Kuşku bir aydınlığa doğru koşmaktır, 
hzkkı aydıtı.latmak akıl için haktır. 
Kim bilir?, belki bir yokluk vardır, 
Belki öbür dünya. da vur; fakat bu vücut 
(o) ölümsüz yaratıcının yapısıdır diye 

neden binlerce derdin tut.sağı olsun? 

Niçin yoktan var edip 
((ma) ancak yok olma yeteneği vermek? 
Kim bilir?, belki aslı topraktır; 
onu acı çeken bir çamur yapmak 
-ki gözenekleri kanla) gözyaşıyla dolu
haPgi hain teswiürün işi bu? 
Bir Yaratan b{iyle kötü bir iş yapmaz, 
Yaratan ):'Ok eder, harap etmez. 
Ey Yaratan! işte en zorlu düşmanın 
karşına (geçip) seni boğuyor; 
bize vaktiyle öfkenin zehrinden 
verdiğin bir yudumdur, odur bu yılan, 
Bu diişınanı sen bilirsin elbet: 
Kuşku . . .  En zalim, en güçlü düşman; 
(ya) aldatmak için (onu) bize musallat ettin, 
ya da bilmeden (bizi) yanılttın. 
O bugün -hiyle; şeytanlık, baştan çıkarma
ooni yerinden yurdundan ediyor, 
tapınağında meş'alenl ürtüyor, 
heykelini elleriyle kırıyor; 
ve sen biitün gücünle, inmeli (gibi) , 
düşüyor.sun • . .  Ne burçlar yok oluyor, -
De yıldır..mlar (düıiüyor) , ne blr kükremiş, 

esinti (oluyor) . 
ne cehennemlerinde bir <'Oşma, 
ne gözler (senin) yasından haberli, 
ne kulaklarda hazin blı: çııı1»..ma . . •  
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Kopsa bir zerre clsm-i hilkatten 
Duyulur bir tazallüm olsun; sen 
Göçüyorsun da arş ü f erşlnle, 
Yok tabiatta bir inilti bile; 
Bll'akis her tarafta «kah kah» Ia:r; 
Kizbe yalnız riya ve humk ağlar. 

HALÜK'UN uAMENTO»S"O 

(1905) 

Bir kudret-i külliye var ulvi ve münezzeh 
Kudsi ve mualla, ona vicdanla inandım. 
Tcprak vatanım, nev-1 beşer milletim . . .  İnsan 
lnmn olur ancak bunu iz'anla, inandım. 
Şeytan da biziz cin de, ne �eytan ne melek va.r; 
Dünya dönecek cennete insanla, inandım. 
Fıtratta tekamül ezelidir; bu kemale 
Tevrat ile, İncil ile, Kur'an'la inandım. 
İnsan etı yenmez; bu teselliye içimden 
-Bir an için ecdadımı nisyanla- inandım. 
Elbet şu mezar örmünü bir haşr-ı zıya-biz 
Ta.'kib edecektir, buna tmanla, inandım. 
Aklın, o büyük sahirin i'cazı önünde 
Batıl geçecek yerlere husranla, inandım. 
Zulmet rıönecek, parlıyacak hakk-ı dırahşln 
Birdenbire bir tabiş-i bürkanla, inandım. 
Kollar ve 'boyunlar çözülüp bağlanacak hep 
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Yaratılmışın vücudundan küçücük bit parça kopsn 
bir sız?ı"nma olsun duyulur; sen 
gökyüzünle, yeryüzün.le göçüyorsuzı da 
c1oğada bir inilti bile yok; 
tersine, her yanda kahkahalar; 
yalana [ = y:alanın yok olmasına] yalnız 

ikiyüzlülükle ahnıa..Idık a.ğlar, 
(1905) (Cevdet Kudret söyleyişiyle) 

HALüK'UN iNANÇ TORK"OStl 
(Haluk'un Amentfü.ü) 

Bir Tanrısal güç var ki, arınık, yüce 
Kutsal ve yüksek dol'llklarda, ona vicdan!a. inandım. 
Toprak vatarumdır, insıan soyu milletim . . .  İnsan 
1ıınan olur ancak, bunu anlarsa. inandım. 
Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan, ne ·melek var; 
Dünya dönecek cennete insanla, l.na.ndım. 
Öcesiz bir gelişmeyle doğarız; bu oluşuma 
Tevrat ile, İncil ile, Kur'an ile inandım. 
f:ma.noğulları birbirinin kardeşi . . .  Bir düş! 
Olsun, ben o düşe de bin canla inandım. 
lnran eti yenmez; avundum da içimclen 
-Bir an i�in unutup atalanmı- inandım. 
Kan kızgını, kı7.gın kanı besler; bu bitıne:ı yağılık 
Kan ateşidir, sönmeyecek kanla inandım. 
Elbet şu mezar yaşentıyı, bir ışıklı diriliş 
izleyecektir, buna inançla inandım. 
Aklın, o büyük büyüleyicinin işleriyle 
Boş bilgi geçecek yerlere ütülmüş, inandım. 
Karruılık sönecek, parlayacak pırıl pırıl � 
Bir yanardağ ateşiyle birdenbire, inandım. 
Kollar ve boyunlar çözülüp bağla.nacak hep 



Yumruklar o zencir-:l hurüşanla, inandım. 
Bi,rgün yapacak fenn şu siyah topı·ağı altun, 
He�ey olacak kudiet-1 irfanla. . .  bıandım. 

Rayır, hayır, sana raci' değil bu tel'inat, 
bütün. bu levm ü teellüm, bu ibtika-i hayat. 
Hayat-ı milleti ta'zib eden, muhakkar eden, 
çn.murlayan ne kadar levs varsa hep birden 
kucaklamış, : taşımış bir muhite aitti; 
o .mel'anet gecesinden uzaktayız şimdi. 
Karıştı leyl-i musibet leyal-i nisyana, 
açıldı gözlerimiz pir sabah-ı :rahşana. 
Sen, ey muhit-i teceddüt, o leyl-i menhı1sun 
sentnle nisbeti yok; sen şereflisin, ulusun. 
Ne ıJis yüzünde ne zül, bil'akis, sata vü vakar; 
doğan güneş gibi safi bir infilakın var. 
Ufukların bütün enzan sende, pür-hayret; 
bugün senin medeniyyet, .müsalemet, safvet, 
adalet isteyen avaz-ı hak-nümununla, 
bugün senin harekatın veya sükiinunla 
takarrür eyleyecektir huzl'.ir-i istikbal; 
senin selamet-i fikrin demek selamet-i hali 
.Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma, 
ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. 
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Ynmmklar, o şıngır mıngır zincirlerle inandım. 
Bir gün yapacak feiı şu kara toprağı altın, 
Her şey olacak bilim gücüyle. . .  inandım, · 

(C.A. !Cansu siiyleyişiyie) 

DÖNÜŞ 
-Rücu-

Kim demiş bu ağır Jaflar sanaydı diye. 
Bütün bu acılar, bu göz yaşları, bu kınamalar 

onlara, 
boğazına dek pislik içindeki o inoo.nlar:ıydı. 
Halkı kirleten onlardı, perişıan eden, bitiren. 

Artık uzağız bugün o uğursuz geceden. 
Sıkıntılı gecemiz unutulan gece oldu. 
Açıldı gözler aydınlık bir sabaha. 
O çirkef karanlıkla kalmadı aranda hiç bir şey, 
kalmadı en ufak bir bağ, 
sen kutsalsın, yeni insan, ve ulu, 
yüzünde ne sis, ne bayağılık, ne alçalma, 
yüıün onurlu, yüzün arı duru, 
doğan güneş gibi katıksiz ve ak 
renin yay_ılışın hu topraklara. 
Ufuklarc1a biitiin gö.zler şaşaka!mış bakar sana, 
bugün sen ne dersen o olacak: 

Uygarhlc, barış, doğruluk ve iyilik. 
YaJnız senin davranışına bağlı 
ge�ecek günlerde dirlik düzenlik. 
Senin kafanın gücüdür hayatı kurtaracak! 
Güzel düşün, iyi hisset,. yamlnın� aldanma, 
·n� var....a doğrudadır, doğruluk �.aşar sanma. 
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Koş ittihA.da, tea.Uye, sa'ye, ikbA.le; 
fakat unutma ki yol intizam-ı meşyetle 
yakınlaşır, kısalır . . .  Doğru at adımlannı! 
Düşün bugünkü adımlar hazırlıyor yarını! 
Ve siz, ordumuzun anlı şanlı efradı, 
siz ey güzel vatanın ber-güzide evladı, 
Eiz ey küşade alınlar, .güzide vicdanlar, 
siz ey yürekli, ve arslan yürekli insanlar! 
İçimde şimdi ne hiSler, nasıl temenniler, 
ne neş'eler c�uyor, bilseniz, ne vecd-aver 
teraneler coşuyor. . .  Bunların hakir ü güzin 
meali, şi'ri, sümlhatı, rfilıu, lafzı sizin; 
sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi, hepsi sizin! 

DOKSAN BEŞE DOGRU 

Bir devr-1 şeamet: yine çiğnendi yeminler; 
Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi. 
Kanun diye, topraklara sürtüldü cebinler; 
Kanun diye, kanun diye, kanun tepelendi. . .  
Beyhude figanlar yine, beyhude eninlerı 

Eyvah! Otuz üç yıl o zehir .giryeleriyle, 
Hüsranları, buhranları, ehvali, melali, 
Amal ü devahisl ve sulh ü seferiyle 
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali . .  , 
Yazsın bunu tarlli-1 lber batt-ı zerlylel 
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Haydi durma, yürü kardeşliğe doğnı, 
alın teri c)ökmeye, yücelmeye, mutluluğa. 
Ama düzgün yürürsen kmalır yol, unutma, 
doğru at sen de adımlannı, 

ve hiç çıkarma. şunu aklından: 
Bu adımlardır hazırlayan yarını ! 
Siz ey anlı �JDlı erleri ordumuzun, 
güzel vatanın seçkin çocukları, 
siz ey yiğit yürekler, açık alınlar, 
erkeksiniz be erkek, hepiniz sapına kadar. 
Şu anda. ne sevinçler kaynayıp duruyor içimde bir 

bUsen;z, 
ne büyük dilekler kaynayıp duruyor, ne taill 

iluygular, 
gün gü.n büyüyorum içimdeki �.a.rkılarla. 
Sizindir bunların iyi kötü bütün anlamı, 
şiiri sizin bunlann, özü sizin, rozü sizin, 
hepsi sizin, hepsi sizin, hepsi, 
sizin ne varsa, yürekten gelen şeyler bütün! 

(A. Kadir ooyleyişiyle) 

DOKSAN BEŞE DOGRU 

Bir uğursuz dö:r.em gene: Gene çiğnendi nice andlar; 
Çiğnendi, yazık, ulusun yüce umudu! 
Y&.f.a diye topraklara sürtüldü alınlar; 
Yasa diye, yasa diye, yarn!ar tepclenc1i . . •  
Boş yere çığrı çığlık, boşuna bu inilti! 

Vah olsun! Otuz üç yıl o ağulu ağlayı�larla, 
Yitikler, bunalımlar, korkular, üzünçlerle, 

Dilekleri bela.Ian ve tle barışı utku�.uyle 
Bir sel gibi a�mış, boyun eğik, boşu boşuna . . .  
Y.azsm bunu altın yazıs.ıyle öğretid ta.rih! 
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Ey bir dem-l rüya. gibi geçmiş kara günler, 
Bir lahze edin seyr-1 cahiminizi tekrar; 
Dönsün bize mazi, o derin nazra-i muğber . . .  
Heyhat! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar; 
Heyhat! .. Ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer! 

Silmez fakat elvahını tarih-! muanit; 
Doksan Beşi aç : gölgesi bir tac-ı harisin 
Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit 
Evza'-ı şeb-engizini bir bum-i habisin; 

Hala o vesavis, o desayis, o mefasitı 

Hala o şebin Y.eyl-i temadisi bu ezlam; 
Ham. o cehalet, o tecahül ve o techil; 
Hala vatanın hissesi bir tude-1 alam; 
Hala düşünen başlara hep ıatme-1 tenkil, 
Hala sırıtan dişlere hep lokma-! in'am 

Hala tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet; 
Hala ıtbu senindir, bu benim .» kısmeti cari; 
Hala gazap altında hakikatle htımiyyet . . .  
Hep dünkü terennüm, sayıdan sayg1dan ari; 
Son nağmesi yalnız : «yaşasın sevgili millet! ))  

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken 
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse; 
lV.Jllet yaşamaz, Meclisi müstahkar olurken 
lğ!al ile tehdit ile titrer ve sinerse; 
Millet ya.şamaz ma'şer-:i millet boğulurken� 
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Ey bir" düş demi gibi geçmiş kara günler, 
O kara yangın gidişinizi bir an yineleyin de; 
Dönsün bize geçmiş, o derin ve de küskün bakış . . .  

Yazık ki! Otuz ü ç  yıl, otuz ü ç  yıl tüm acılar; 

Yazık kf! Ne bir şey öğretmiş, ne bir düşünce! 

Sihnez ama yazdıklarını inatçı tarih; 
Dokf.O.ll beşi aç: Gölgesi bir taç delisiniiı 
Saklar ivecen, çekingen, direngen 
Bir kötü baykuşun kra.ra.nlık gece işlerini 
Hep o kuruntular, o oyun düzen, o bozguncu 

kargaşa. 
Hep o gecenin :sürgit benzeridir bu karanlık; 
Hep o kata billsiZlik, o bilmezlik, bilmez �.aymak 

herkesi; 
Hep o bir yığın üzünç vatanın payı; 
Hep ·o, Clüşünen başlara tepeleyiCi tokat, 

Hep o, sırıtan dişlere hep susturucu lokma! 

Hep o, yan tutnm, soydan f'.Optan yana olma; 

Hep o, «Bu senindir, bu benim!» ortakiı..�ı ayakta; 
Hep o, öfke ezer gerçekl eyurtseverliği . . .  
Hcj! dünkü türküler, �.ayıdan, saygıd?..n boşanmış; 

Son nağmesi yalnız: Yaşanın sevgili :ulus! 

Yaşamaz ulus, lınklu özleyip solurken, 
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse; 
rnus yz...�.arnaz, horlanırken kurultay 
Alı1at.ılıp, korkutulup titrer ve sinerse; 
tnus yaşamaz, ultisun toplum özü boğulurken! 



Kanun diyoruz; nerde o mesc'O.d-1 muhayyel? 
Dü.şman diyoruz; nerde bu? Hariçte mi, biz mi? 
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel; 
Düşman bize kanun mu, ya hürriyetimiz mi? 
Bir hamlede biz bunları kahrettik en evvel. 

Bir hamle-! m.ahmüm-i tegallüple değiştik 
Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura; 
Heyhat! Otuz üç yıl geri düştük, ve bu mühlik 
Yoldan şu nedametli ve gafletli mürüra 
Bi-şüphe o humma-yi cünün oldu muh�rrik. 

Ey millete bir sille olan darbe-i münker; 
Ey hürmet-i kanünu tepen sadme-1 bi-dft.tl 
Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her 
Vicdan seni lanetle, rnezelletle eder yad . . .  
Düşsün sana -meyyal-1 tahakküm.,- eğilen ser; 
Kopsun seni -bir hak diye- alkışla.yan eller! . .  

(1912) 

RUBABIN CEVABI 

Servet-i Fünun aile-1 fikiyyesine 
şükrane-i samimiyyet olarak ithat 
olundu. 

-Demlerdir, ey rubab-ı hazinim, gunô.deain; 
Yılgın bir ebkemiyyetin üstünde hür sesin 
Yıllarca dalgalandı ;bu kasvetli mahbesin 
Çatlak, sağır duvarları sayhanla inledi; 
Binlerce kalb o sayha-i bidarı dinledi. 
Yıllarca susmadın, ve bağırdın derin derin. 
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Yat.a. diyoru�; nerde o seooe edile!!:i düşsel varlık? 
Düşman diyoruz: Nerde bu? Dışarda mı, ·bizde mi? 
Özgürlüğümüz var, diyoruz, şanlı, yüce; 
Yasa mıdır bize d�ı.mıan, yoksa özgürlük mü? 
Bir atılışta biz bunlan yok ettik en önce. 

Gözü dönmüş zorbalığın atılımıyle değiştik 
ôzgürlüğü kişisel güce, yasayı benlik duygmona; 
Yazık ki! Otuz üç yıl geri düştük ve bu rakıncalı 
Yoldan şu pişmanlık dıolu, iUynr uyanmaz geçide 
Kuşku yok o delilik ateşi itti bizi . 

.Ey ulm:.a atılz.n o yadsınası tokat! 
Ey yasalar� saygıyı tepen o zalim çarpıntı! 
Ulusun \u.rlığını, yasayı kut:E.al tanıyan her 
Vicdan seni kargıyıp, alçaltarak aanr . . . 
Düşsün ama -zorbalığa yatkın- eğilen baş, 
Kop!:un seni -bir hak diye alkışlayan eller! 

(C.A. Kaıısu söyleyişiyle) 

SAZIN CEVABI 
-R.ubabm Cevabı-

Servet-i Fünun tlüşünce ailesine yü
rekten teşekkürlerimin i�aretl ola� 
rak &rmağan olundu. 

-Ey üzüntülü sazım, çoktandır uyuyorsun; 
yılgın bir dilsizliğin üstünde özgür r.esin 
yıllarca dalgalandı ;bu sıkıntılı hapiehanenin 
çatlak, r.ağır duvarlan (senin) haykınşınl::-, inledi; 
binlerce kalb o uyıanık ha.ykınşı dinledi. 
Yıllarca susmadm ve bağırdın derin derin, 
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ziıimün gazlib ayaklan altında tellerin 
Kopmak değil, çelik kesilirken, bugün niçin 
-Bir oklarından ayn düşen yay kadar- hazin, 
Samit, köşende tozlanıyorsun? .. Bu ihtizar 
Bir vakfe-i sükii.11 ise bitsin . . .  Bela, hasar 
Udvan ü vahşet, ateş-i gılzat, sumum-i veyl, 
Vicdana, fikre, hakka teaddi. . .  Bütün bu seyl 
Girdab-ı zehri, sarsar�ı kahriyle çağlıyor ! 
<cBağrım ! diyor vatan ; acıyın, bin yılan dişi 
<cBağrımda saplı, karhaların en muharrişi 
<cYorgun, ciğerlerimde; medid öksürüklerim, 
<cHummalarımla ben yine sinemde beslerim, 
ccBesler ve saklarım sizi sinemde bi-fütii.r; 
1<Lakin biraz nefes bana, bir parçacık huzur!»  

Bir parçacık huzlir ü nefes, e y  büyük kerem . . .  
Heyhat! İşitmiyor gibisin, ey  rubii.b-ı gam, 
Afakı inleten bu mukaddes iniltiyi ! 
Sen bakma oeng-i  san'atı, aheng-i heyheyi 
Hakkın ruii.d-i Ievmine tercih edenlere; 
Sen bak: nasıl donup düşüyor naf;meler yere; 
Sen bak; nasıl benizler uçuk, nazreler melul; 
Sen bak: sitareler nasıl amade-i ufı11; 
Sen bak: şu buzlu dalgaların gavr-:i şumuna; 
Sen bak: şu kitlenin tabakaat-ı zalılmuna; 
fön bak: ne bünyeler boğuyor gul-1 inhitat, 
Hep devrilen ümid ü teselli, zeka, sebatı 
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Zulmün öfkeli ayaklan altında tellerin 

kopmak değil, çelik kesilirken, bugün niçin 
-bir .oklarından ayrı düşen y:;:y kadar- üzüntülü, 
t;Usmuş, köşende tozlanıyorsun? .. Bu ölgünlük 

bir dinlenme duraklaması ise (artık) bitsin . .. •  
Bela, zarar, 

zulüm, vahşet, kaba öfke, öldüren zehirler, 

vicdana, düşünceye, hakka saldırış . . .  Bütün bu sel 
zehirli burgacı [ == girdabı] , kahredici kasırgasıyle 

çıağhyor; 
bak ağlıyor vatan yine, bak anne ağlıyor! 

uBağnnu> diyor vatan ; acıyın, bıin yılan dişi 
«bağrımda saplı, yaraların en tınnala.yıcısı 

«yorgun ciğerlerimde ; uzun öksürüklerim, 
«hummalarmla ben yine bağrımda beslerim, 
«besler ve saklarım sizi bağrımda (hiç) usanmadan; 
eda.kin biıu.z nefes bana, bir parçacık rahat !» 

Bir parçacık rahat ve nefes, en büyük iyilik . • .  
Ey tasalı saz! ne yaz:k ki işitmiyor gibisin 
ufukları inleten bu kutsal iniltiyi. 
Sen pakma ,çalgı sar.atını, heyhey ahengini 
hakkın kına.yan gürlemelerine yeğ tutanlara; 

sen bak: nasıl donup düşüyor nn.ğmeler yere; 
sen bak: benizler naşıl uçuk, bakışlar (nasıl) 

bezgin; 
sen bak: yıldızlar nasıl batmağa hazır; 
sen bak: şu buzlu da!gatann uğursuz derinliğine, 
sen bak: şu yığının zalim tabakalanna; 
sen bak: çöküşün karakoncolosu ne varlıklar 

[ = yapılar] boğuyor, 
devrilen hep umut, BVUDJ113, zeka, direnme !  
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Hep leyl ü hevl; uzak ve yakın hep şikaak ü şıir; 
Hep cehl ü gayz ü levs . . .  Acı hengfı.me-i nüşftr! , 
Hep kar ve korku; sonra ne bir çit, ne bir yuva; 
Biçare kuşlar, önleri ıssız, l;ıahil ova ! 
Sahil dikenli bir uçurum; sonra teknesiz, 
Can kurtaran, sükun ve Ilınan bilmeyen deniz ı 
Balkan, yamaç, bütün hatar-eng��. adem-penah; 
Karta.narında pençe, kanad hep kızıl, siyah ! 
Gök daima bulutlu, güneş daima, nihan; 
Bir kanlı hat dudakları ufkun, �eref-feşanl 
Hep samt ü sa'şe ; saklı bu vadi-i .muzllmin 
Her hatvesinde şübheli bir hufre, bir kemini 
Hep samt ü ra'şe; sanki tebeh-kar-ı ma'siyet, 
Milyonla teşne bekleşiyor ab-ı mağfiret! 
Hep samt ü ra'şe; gizli bir avaz-i muztarib 
Yükselmek i!ıtiyor gibi . . .  Ruhum bu na'şikib 
Avaz-ı rühu duydu ve ürperdi nagihan . . .  
Sensin, sen, ey rubab-ı hamiişum, bu haykıran! 
Biz duymasak da sayhaların susmuyor senin; 
Pür-jeng, uğulduyor yine her tar-ı ahenin. 

-Hicran biter mi, girye-i hicran diner mi hiç? 
Bir lahza önce neydi o f eryad-ı muhtelic? 
Sendin «Uyukluyor! »  diye, güya donuk, deni 
Bir kalb-i derbeder gibi tel'in eden benli 



Hep geçe ve ko�ku; uzak ve yakın hep uyuşmazlık 
ve kargaşalık; 

hep bilgisizlik, hınç, pislik. . .  Acı kıyamet 
gürültüsü! 

Hep kar ve korku; sonra ne bir çit, ne bir yuva; 
zava.lh kuşlar, önleri ıssız, cimri 

[ = vel'imsiz, çorak] ova! 
Kıyı dikenli bir uçurum; sonra. tekne�iz, 
caok.urtanuı, durgunluk ve Ilınan (nedir) 

bilmeyen deniz! 
Balkaıi, yamaç, hepsi tehlikeli, ölüm sığınağı; 
kartallarmda pençe, kanat hep kızıl, kara! 
Gök her zaman bulutlu, güneş her zaman gizli; 
ufkun dudakları kıvılcmıkır saçan bir kanlı çizgi! 
Hep susuş ve ürperti; bu karanlık vadinin 
her aUıınında şüpheli bir çukur, bir pusu saklı! 
Hep susuş ve ürperti; canlı gölgeler 
bilmeden alabildiğine coşan deliler kalabalığı gibi 

kaynaşıyor! 
Hep susuş ve ürperti; sanki günahla nmhvolmuş 
milyonla (affa) susamış (kişi) günahlarının 

bağışlanmasını [ = bağış suyunu] bekliyo:r! 
Hep sın:uş ve ürperti; gizli bir ac:ıılı haykırış 
rükselmek .istiyor gibi . . .  Ruhum bu sabırsız 
ıu.hun haykınşını duydu ve birdenbire Ü!'P2r-Ji • • •  
Ey susmuş sazım, bu haykıran sensin, sen! 
Biz duymasak da senin haykırışların susmuyor; 
paslanmış her çelik telin yine uğulduyor. 

-Aynlık biter mi, a.ynlık ağlaması diner mi biç? 
Biraz önce o titreyen bağınş neycli? 
Sendin «Uyukluyor!» diye, güya donuk, alçak 
blr serseri yürek (imişim) gibi ban.� lanet eden! 
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Sendin başımda zar ü sitemkar. inildeyen; 
Sendin: «Vatan harab oluyor, ağlıyor! )}  diyen. 
Sensin vuran bu darbeyi, ey rılh-i :bi-sük:ıjn; 
Lerzemle şimdi ürperiyor, titriyor musun? 
Sen zanneder misin ki benim hep, elemle,rim? 
Heyhat! ben, nevfi.ib-i eyyamı inleripı! 
Tehziz eden bu telleri, ey ruh-i münkesir, 
Afakı inleten o mukaddes iniltidir. 
Ma'kes her ihtizaza urükum, nihan ayan : 
Bazen ceri, güzide bir ümmidi avlayan 
Bir kurşunun safir-i feciiyle sarsılır, 
Nefretle inlerim ; ve sesim zend ü muhtazır 
Bir çehrenin hutut-i ham-O.şunda titreşen 
Evcaı besteler; bu yanık ser-nüvişti ben 
Günlerle inler, inlerim artık . . .  Tagallübün;, 
Kahrın demir dudakları, cehlin, taassubun 
Masru ü müfteris canavar dişlerinde hep 
İnsanlığın asırlara mevdu ü pür-taab 
Şe�va-yi iktirabını dinler; yakın, uzak 
Her nevha-i elemde boğuk bir enin-i hak, 
Suzişli -bir kitabe okur, inlerim . . .  Şebab 
Agüş açar karanlığa, ben inlerim, harab . . .  
Ufkun bir ihmirar-ı ketü.munda, kuşların 
Çığlıklarında, köyleri tekfin eden karın 
Levninde bir fecia duyar, inlerim . . .  Vatan 
l;frit-i hırs ü gayzın o her keyfi hak sayan; 
Her şekl-1 iltikaamı helal addeden, ccSözüm 
Kaanun! »  diyen tasaltunu altında: ccôksüzüm, 
((Bedbahtı.m, işte kil!\seciğin hayrı yok bana; 
«Ben bir zavallıyım ! .. » diye pür-şehka-i bük� 
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Sendin başnnda ağlıyarak ve sitem ederek inildeyen; 
sendin «Va.tan harap oluyor, ağlıyor!» diyen. 
Ey durup dinlenmeyen r.uh! bu darbeyi vuran 

sensin; 
titreyişimle şimdi ürperiyor, titriyor musun'! 
Sen (benim) acılarımı benim mi sanıyorsun? 
Yazık! ben günlerin musibetlerini inlerim! 
Ey kınbnış ruh! bu telleri titreyen (şey) 
ufukları inleten o kutsal iniltidir. 
Gizli, açık her titreş.im damarlanmda yankılanır: 
kimizaman gözüpek, seçkin bir umudu avlayan 
bir kurşunun acı ıslığıyle sarsılır, 
nefretle inlerim; sesim san ve can çekişen 
bir yüzün sessiz çizgilerinde titreşen 
sancıları besteler; bu yanık alınyazısını ben 
günlerle inler, inlerim artık. . .  Zorbalığın, 
kahrın demir dudakları, bilgisizliğin, bağnazlığın 
sar'alı ve yırtıcı canavar dişlerinde hep 
insanlığın yüzyıllara emanet edHen [ = yüzyılmrca 

süren] ve çok zahmetli (o�) 
ta�ının şikayetini dinler; yakın, uzak 
her elemli ağlayışta boğuk bir h.ra.k iniltisi, 
ya.mk bir yazıt okur, inlerim . . .  Gençlik 
karanlığa kucak açar, ben harap (olarak) inlerim . . .  
çığlıklannda, köyleri kefenleyen karın 

Ufkun sır saklayan kızıllığında, kuşlıann 
çığlıklarında, köyleri kefenleyen karın 
renginde bir facia duyar, inlerim . . .  Vatan 
hı1"s _ve öfke if ritinin o her şeyi hak sayan. 
her türlü yemeyi helal gören, HSözüm 
lrenutt!» diyen zorbalığı altında: «Ök!!Jüzüm, 
mutsuzum, işte kiınseciğin hayn yok bana; 
be.ıı bir zavallıyım! . . .  » diye hıçkıra hıçkıra ağlayıp 
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inlerken, artık, inlememek, hem de en cesür. 
En gür sesimle inlememek bir günah olur . . .  

Ey gözlerinde mai güneşler gun1b eden, 
Altin başında fırtınalardan, didi§meden 
·Bir tac-i nur olan o güzel saç didik didik, 
N!zan vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik. 
Mahzun bir ihtial ile mazi-i şadının 
Gerdune-i şükfilıunu teşyi• eden kadın! 
Anlat : o bağra hangi yılan zehridir, akan? 
Anlat : ciğerlerin ne için yorgun? Ah, o kan 
Sinende, kollarında kimin, hangi can-fedA 
Aşıkların hediyye-i yakutu, bi-baha? ..  
Onlar ki aldatıp seni uKurbanınız ! » diye 
Kurban eder teseyyübe, ikbfile . . .  her şeye, 
Sadık çocukların olamaz, hem de olmasını 
Sen hiç mükedder olma; senin öz oğulların, 
Şefkatli kızların da var, onlar sabur, asil 
Bir a.şk-ı fazı ü hakla senin şimdi pek melll, 
Pek münhasif duran o muazzez cebinine 
Rahşan hilAleler örecekler, ve sen yine 
-Şarkın melek perisi, mübarek melikesi!
Hüsnün, mahasinin ve füyuzunla her sesi 
Pişinde nağme-hiz edeceksin, güneş gibi. 
Ben böyle isterim seni: hep leyle ecnebi, 
Hep şu'le, hep seher dolu bir cephe-i sefid l 
Karşında son terane-i rfilıum benim, medid 
Bir sayha-i ümid olacaktır . . .  ümidi .. ümid! .. 

(1912) 
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lnlerken, artık, inlememek, hem <]e en cesur, 
en gür f:esinıle inlememek bir günah olur • • .  

Ey gözlerinde mavi güneşler batan, 

altın başında fırtınalardan, didişmeden, 
ışıklı bir taç olan o güzel mç didik didik, 
nazlı vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik, 
ecvinçli geçmiş-zamanının ululuk aral:raeını 
üzgün bir fürenle uğurlayan kadmt 
Anlat : o bağra hangi yılan zehriClir, akan? 
Anlat : ciğerlerin niçin yorgun? Ah, o kan 
göğsünde, kollarında kimin, canını feda eden hangi 
dşıklarm değer biçilemez yakut heaiyesi? .. 
Onlar-ki seni ccKurbanınız! »  diye aldatı:.p 
ikbale, mevkie . . .  her şeye kurban eder,-
!i:W.ık çn-cukların olamaz, hem de olmasın! 

Sen hiç üzülme :  senin (iz oğulların, 
sevecen kızların da. var; onlar r.abırh, soylu 
bir ernem ve hak sevgisiyle senin şimdi pek üzgün 
pek sönük duran o saygıdeğer alnına 
parlak aylar örecekler, ve sen yine 
-DDğunun melek perisi, kutsal eceıi-
yüz güzelliğin, vücut güzelliklerin ve etkilerinle 

her sesi 

önünde şarkı söyler hale getireceksin, güneş gibl 
Bm böyle ir.terim seni: hep geceye yabancı, 
hep alev, hep tan ışığı Clolu beyaz bir alın? 
Kurşmda ruhumun son ezgisi, çok uzun 
bir umut haykırışı olaca.ktnr . . .  umuuut ! ., umuuut? .• 

(Cevdet Kudret söyleyişiyle) 
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HAN-1 YAOM'A 

Bu sofracık, efendiler -ki iltikaama muntazır 
Huzurunuzda titriyor -şu milletin hayaLıdır; 
Şu mllletin ki muztarib, şu milletin ki muhtazırl 
lfakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır . . .  

Yiyin, efendiler yiyin ; bu han-ı i§tiha sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellldir ; 
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim bilir? 
Şu nadi-1 niam, bakın kudu.munuzla müftehir! 
Bu hakkıdır gaza:amzın, evet, o hak da elde bir . . .  

Yiyin, efendiler yiyin; bu han-ı zi-safa sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! 

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say: 
Haseb, neseb, şeref şataf oyun, düğün, konak, saray. 
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay; 
Bütün sizin, bütün sizin, haz�r hazır, kolay kolay . . .  

Yiyin, efendiler yiyin; b u  han-ı iştiha sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! 

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar, 
Gurür-i ihtişamı var, sürür-i intikamı var. 
Bu sofra iltifatırizdan işte ab u tab umar. 
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar . . .  

Yiyin, efendiler yiyin; bu han-ı can-feza sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kada:r yiyin ! 

Verir zavallı memleket, verir ne varsa : malini, 
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini, 
Bütün f erağ-ı halini, olanca şevk-i balini. 
Hemen yutun, düşür::.meyin haramını, helalin! . . .  
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.YAGMA SOFRASI 
(Han-ı Yağına) 

Bu sofracık, efendiler, -ki bekler yutulmayı 
tjnUnilıde tllriyor - şu ulusun hayatıdır; 
Ulusun ki şu acılı, ulusun ki eşiğinde ölümün! 
Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır . . .  

Yiyin, eteneliler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadrar yiyin! 

Ylylrı, yemez.seniz bugün, yarın kal!!' mı, kim bilir? 
Eiendiler pek açsınız, besbelli yüzünüzden; 
Şu doyumcul sofra, bakın gcllşiıüzle övünçlü! 
Hakkıdır kutsal savaşınızın, evet, o hak da elde bir! 

Yiyin, ef endi!er yiyin ; bu iç.şenliği sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, potlayme&ya kad::r yiyin! 

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa. ortalıkta say: 
Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray. 
Tüm sizindir efendiler, konak, saray, gelin, alay; 
Tüın sizindir, tüm sizindir, hazır hazır, 

kolay ko!ay . . .  
Yiyin ·efendiler yiyin; bu doyumsuz �ofra sizin; 
Dayunca, tıksırınca, 'çatlayınooya kadar yiyin! 

Büyüklüğün sindirimi biraz ağır ols� da yok zarar, 
Görkemli yüceliği, OCa.!ıcı E.evinci var, 
Bu oofra gönül almanızdan böyle ısınır ve ışıldar. 
Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar . . .  

Yiyin efenililer yiyin; bu can dirilten sofra 
sizin; 

Doyunca, tılrnınnca, patlayıncaya kad;:;r yiyin! 
Verir mvallı memleket, verir ne varsa; malını, 
Varlığını, hayatını, umudunu, hayalini, 
Tüm olanca rahatım, olanca gönül bcı.lmı. 
Hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini. . .  
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Yiyin, efendiler yiyin; bu M.n-ı iştiha sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! 

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çatırdıyan ocak! 
Bugün ki mi'deler kavi, bugün ki çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın kapış kap1ş, çanak çanak . . .  

Yiyin, efendiler yiyin; b u  han-ı pür-neva sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadı:ı.r yiyin! 

(1912) 

«TARtR-t KADIM»:€ ZEYL 

Ben ki, üç beş pulu tercihinden 
Prctestan'lara zangoçluk eden 
Şairim . . .  Ziver-i kürsi-i yakin, 
şair-i müçtehid-i din-i mübin, 
Hazret-i Molla Sırat'a ebedi 
ihtiramatımı takdim ile bi
bi-tereddüt diyorum cczango�luk» 
hitf-i tavsifine şayan olduk. 

I.Akin aldarma sakın üst§,dım; 

-Molla. Sıfı1t'a-

ben de bir parça muvahhici-zadım. 
Bana anlatma o rana dini; 
bilirim ben de senin bildiğini. 
Okudum ben de kitab-ı gaybi; 
dinledim ben de hitab-ı gaybi 
Ben de zatın gibi cami cami 
dolaşıp Halik'a oldum raki. 
-Şevk-ı cennetle hayalim meşgftl; 
yüreğim havf-i cehennemle mell11;
ben de tırmand!m ulu Tuba'ya; 

· 
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Yiyin, efendiler yiyin; bn &yum:suz !Ofm �izin; 
D-oyunca, tıkr.ıırıncıa, çatlayıncıaya kadar yiyin! 

Bu lınrmanın gelir sonu, k&pıştınn giderayak! 
Y.arm bakars:mız söner bugün çatırdayt".n ocak! 

Bugün ki mideler sağlru;n, bugün ki çorbalar sıcak, 

Atıştırın, tıkıştınn kapış kapış, çanak çanak . . .  
Yiyin, efendilel'.' yiyin; bu cünbüşlü sofra sizin; 

Doyunca, tıksırınca, pctlayıncaya kadar yiyin ! 
(C.A. Kansu s(iyleyiş.iyle) 

ESKİ ÇAÖ TARİH1NE EK 
(Taıih-i Kamm'e Zeyl) 

-Mehmet Akli'e
Ben kl, prırayı herşeyden üstün görerek, 

Protestan kilisesinde çan çafan 

bir şAimıişim. Ziynetli kürsüyü iyi bilen 

İsla•m dininin s�vaş şairi 're 
«Sırat» mecmuasının büyük efendisine ebedi 

�a,ygılarımı sunar ve hiç 
düşümne.1e.n, lutfec!erek «zangoçluk» 

nıfatma bizi layık bulduğunu EJöylemek isterlın. 

JA.kln aldanma �akın üstadmı, 
h-on oe birpa,rça. İs!am çocuğuyum. 

Banıa anlatma o güzel dini, 
lilirim ben de �enin bildiğini; 
okudum ben de o şüpheli kita,bı, 
dinledim ben de o şüpheli sözü. 
Ben de zatıaliniz gibi cami-cami. 
ool�ıp Ya.radan'a t·aşeğdim. 
-Denim de hayalim, cennete gireceğim, diye, 
yüreğim, cehennem korkusuyle uğraşıyor,

ulu TUba'ya ben de tırmanıyordum, 
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ben de çıktım Mele-ı Ala'ya. 
Ben de aşıktım ezan nağmesine, 
bir kcşardım ki, o Allah sesine! 
Ben de tesbih ü dua, savm ü salat, 
lwpsini, hepsini yaptım heyhat! .. 
Çünkü telkinlere aldanmıştım, 
kandığın şeylere hep kanmıştım. 
Bilmeden, görmeden iman ettim, 
nefsimi dinime kurban ettim. 
Sevdim Allahı da, peygamberi de; 
o alay kaldı bugün hep geride. 
Anladım çünkü hakikat başka; 
ba.�ka yoldan varılırmış Hakka. 
Saydığın harikalar ,muciieler 
birer efsun-i zekad,ır ki, be.şer, 
bi-tevakkıtf açıyor sırlarını; 
mikizat ehli unutmuş yarını . 

Muğf el ü muğfil o tsa, N.:O.sa; 
köhne bir kizb-i mutalsamdır asA. 

Be�erin böyle dal�letleri var; 
putunu k�ndi yapar, kendi tapar! .. 

Ara git deyrinl, gez Ka'be'sinl, 
elinle tekbiri, işit çan sesini, 
göreceksin ki bütün boşluktur; 
umduğun, beklediğin şey yoktur. 
Düzme Allanı gibi şeytanı, 
Buda'sı, Ehremen'i, Yezdan'ı. 
Tcpunun mübdii bir vehm-i cebin. 
Gölgeler, gölgeler . . . Onlarda derin 
bir karanlık. sezerek çevrildim, 
acı bir darbe yiyip devrild.1m. 



ben de çılmm,ya çalışırdım Meıe·-ı Alıi'ya.. (*) 
Ben de aşıktım ezan nağmesine, 

tıir koşardım ki o uAllahl> sesine, 
ben de tesldlı elde dua ettim, oruç, namaz, 

hepsini, hepr.i.ni yaptım boşu-boşuna. 

Çünkü telkıynlerc alclanmıştnm, 

kandığın şeylere ben de kanmıştım, 

bilmeden, görmeden iyman ettim, ve 
böylelikle şahsiyetimi dinime lmrban ettinı. 

Sevdim «Allahnı da peygamberi de, 
fakı:.,t bugün onlar hep geride kaldı. 

An!adım çünkü hakıykat başkaymış, 

tıa:;:ka yolt"!an Allah'ıa. varılırmış. 

Senin hArika, mucize, diye eaydıkla.nn, 
tıirer zeka hoklrabazlığıdı:r ki, be�.er 

bunlann perdesini durmadan açıyor. 
Mucizeleri yapankı.r, fikir terakkisini unutmuşt 

ah:la.rıoo tsa, aldatmak isteyen Mi'ıra ne? 
o rus.unlu değnek tarihe kanşmış bir yalan. 

Beşerin hl:iyle r.apıklıkiarı vardır, 

putunu kendi yr.par, kendi tapar! 
Git �;ra kiliseyi, g-'.:'z Kabe'yi 
c1lnfo tekbiri, işit çan sesini, 

göreceksin ki bütün boşluktur, 

umduğun, ,beklediğin şey yoktur. 

Allah'ı gibi �ıeyt�.m ckı düzmedir 

Bmla'�ı, Ehremcn'i Yezdan'ı d� .. . .  
Bunların hepsini korkak bir vehim yaratmıştır. 

Karanlıldar ve gölgeler. . .  Onlarda derin 

bir çıkmaz oezerek yolumdan döntlüm, 
ve acı bir darbe yiyip devrildim. 

c•)  -AIIah'a en yakın bulunan Meleklerin oturdu�u yer. 
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Şimdi bl-kayd-ı cinAn u ntran; 
süzerim fıtratı hayran hayran. 
Ben ne mabut, ne mubit bilirim; 
kendimi hilkate abit bilirim 
Gökte binlerce mesacit görürüm, 
onda vicdanımı sacit görürüm. 
Bu sücu.t işte beni.m taatım; 
bu ibadette geçer saatım. 
Bu ibadette fahur u hurrem; 
beni ben bir kayadan fark edemem. 
Bir minik kuşla biriz tapmakta; 
ben de tehlil ederim, ishak da, 

Doğruluk; hubb-i vefa, mahviyyet, 
merhamet, hayr ü hamiyyet, nısfet; 
oonra bir şaire «zangoç» dememek . . .  
İşte vicdaruma bunlar mahrek. 

Düşünüp işlemek ayinimdir, 
yaşamak dini benim dinimdir. 
Mü'minim: varlığa imanım var; 
her kenet bir melek eyler ikrar. 
Enbiyadan yaşarım müstağni; 
bir örümcek götürür Hakka beni. . .  
Kitabım sahn-ı tabiat kitabı, 
bendedir hayr ile şer .esbabı, 
Varırım böylece ben merkade dek, 
ba's-i ukbaya mahal görmem pek. 
Taş1.rım kalb-i şegaf-peymada 
beşerin aşkını, alamını da. 
Diİı-i hak, bence bugün din-i hayat; 
sen ne dersin buna, ey Molla Sırat . . .  

(1914) 



Şimdi cennete ve cehemıcme ooşvererek 
yaıuıtlılışı hayranlıkla E-eyrediyorum. 
R.e.n artık ne tapıl:acak, ne de taptıracak biliycı.um. 

Ben ancak yaradılışın kulu olduğumu biliyorum. 

Göklerde sec'1e edilecek binlerce şey gfü'ilr 

ve onlara vicuanımı secde eder bulurum. 

Bu �ecı:le ediş, işte - benim ibadetimdir; 

füadet Eaatlerim hep böylelikle geçer. 
Ben bu işde oka�la.r sevinç ve m.hat duyarım ki 
bb.an kendimi bir kayad:ı:ın farkedemem. 
Tapmak bur.usunda bir minik kuşla beraberizdir; 

ben tle rehlil ederim, ishak kuşu da. 

İnsanlıkta doğruluk, vefakar Eevgi, 
alçak-gönüllülük, 

mr:l'lıamet etme, hayır ve ha.miyyet, insaf varken 
bir şaire zangoç dememek gerekti. 
İşte vicdannnı bunlar harekete getirdi. 

Dini törenim, evvela düşünüp S:!)nra işlemektir; 

insanca yaşamak prensipi benim dinimdir. 
İymıınlıyım, varlığ� iymarum var, 

hunu en basit şeyler de ranlatır-Clurur. 
Fakat peygamh-ere ihtiyacım yoktur; 
beni AUah'a bir (i·rümcek bile götürebilir . . .  
Kitabım, tabiat levhalarının kitabıdır, 

h�.yır ve �.er yapmak da benim elimdedir. 

'.Be.n bu fikrimle son uykuma dtıla.bilirinı; 

tekrar dirilmcğe de lüzum geremiyorum. 
Çok hir.silikten deliren kalbimde be[-erin 
hem aşkını� hem de elemlerini ta.şırım. . 
En hakiki olan di.n, insanca yaşama dinidir; 
ey Molla. Sırat, een bun?, ne dersin? 

(Fahri Uzun söyleyişlyle). 
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ŞllRLERDEN PARÇALAR 

Toprak vatanım, nev-1 beşer milletim . . .  insan, 
İnoon olur ancak bunu iz'anla, inandım . .  . 

* 
Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altun 
Her şey olacak kudret-i irfanla. . .  inandım. 

* 
* 

Kıran da olsa kınl, düş,· fakat ·eğilme sakını 

* 
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; 

Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır! 

* 
Kızlarını ckutmıyan millet, oğullarını manevi 
öl<:süzlüğe mahkfun etmiş demektir; husranına 
ağlasın! 

* 
Koşan elbet varır, düşen kalkar; 

Kara taştan su damla damla akar, 

Birikir, sonra bir gümüş göl olur: 

Arayan hakkı en sonunda bulur . . .  
* 

Güzel düşün, iyi hisset; yanılma, aldanma; 
Ne van:a doğrudadır; doğruluk şruıar sa.nmaJ 

'* 
Haktadır, haktır en büyük kuvvet. 

* 
Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin ! 

* 
Hakmzlik eden başlan bir gün . . .  koparırlar! 

* 
Unet bize, ey hayat; sen mA.sum ve mübeccel.sint 
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* 
Hayatı d.iv-1 hakikatle çarpışan kazanır; 

zafer biraz da haBar ister . . .  

* 
Yaşamak dini benim dinimdir. 

* 
Y5.§'ar her ferd için takdis-i hürriyet ibadettir. 

* 
İncinme kendi kendine, içlenme, ey kadın 
'.Mel'un eden de biz seni, tel'in eden de biz! 

* 
İneanlığı pamal eden alçakbğı yık, ez; 
billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. 

* 
Vatan bir lane-1 idbara dönmüş, titrer, ağlarken, 
Koşanlar, kurtaranlar, şüphesiz şayan-ı minnettir . . .  

* 
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