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M U K A D D İ M E

Memleketimizin uyanık ve okumuş adamları içinde 
Tevfik Fikretin adını bilmiyeri yok gibidir. Böyle olmakla 
beraber, eserlerini lâyıkiyle okuyup da mâneviyetini iyice 
tanıyanlar ve şiirlerinden hakkiyle zevk alanlar — genç 
nesil efradı arasında— pek çok olmasa gerektir. Her şeyi 
öğrenmeğe ziyadesiyle hevesli ve meraklı olan bu kıymetli 
gençlerimizin Fikret hakkında bildikleri şeyler birkaç an
toloji kitaplarında (Sis) ve (Tarihi kadîm) gibi, en ziya
de şöhret kazanmış olan bir iki manzumesinden ibaret 
gibidir. Onlar da — benim tahkikime göre— hatâdan sâ- 
lim değil!.. Bu mahrumiyete sebep, memleketimizde (ede
biyatı cedide) devrinin en kudretli âmillerinden olan bu 
hamiyetli şairin eserlerini yeni harflerle bastırıp ihyaya 
himmet eden bir kimse bulunamamış olmasıdır. Kendisi 
bundan otuz sene evvel ölmüş olduğundan dolayı bizzât 
bu işle takayyüd edemezdi. Bu vazife onun kadrini ve 
kıymetini bilen ve adını unutturmak istemiyen sadık ve 
samimî döstlarına düşerdi. Ne kadar yazık ki henüz kırk 
sekiz yaşında iken (yani kendisinden tam olgun ve değerli 
eserler beklenildiği bir zamanda!) talihin kahrına heder 
olup giden bu heyecanlı şair, ayni zamanda kâmil bir edib 
ve kâtip idi. Fazla olarak nâzenin bir zevk sahibi, zarif bir 
artist ve hususâ muhayyilesi çok rengin ve zengin bir 
müstait ressamdı. Çok talebe yetiştirmiş kıymetli ve sa
lâhiyetti bir hoca idi. Hele yüksek mânasiyle hayırlı bir 
insan nümunesiydi.

Memleketimizin ve gençliğin hem muhlis hizmet
kârları, hem de velinimetleri olan büyük adamlarını
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o gençliğe hakkiyle tanıtmak, (o büyük adamlara hür
met ve yetişecek gençlere' hizmet) borcudur. Merhum 
şairin hayatını, mâneviyetini, mizacını, seciyesini ve eser
lerini bilen yakın dostlarından biri olmak haysiyetiyle 
övünebileceğim 'için, tercümei halini — mazbut ve etraflı
ca bir surette yazmak hizmetini (onun aziz hatırasına hür
meten) üzerime aldım. Başlıca eseri olan (Rübâbı Şıikeste) 
nin — hatâdan sâlim olarak— yeniden basılması da bu 
hizmeti sadakatle ifa edebilmek uğrunda bana iyi bir fır
sat verdi.

Vakıa onun tercümei hâlini, benden çok evvel, kıy
metli ve fâzıl dostum, edib ve münekkid, İbnül Emin Mah
mut Kemal Beyefendi (On dokuzuncu asrin Türk şairleri) 
hakkında — kemali salâhiyetle— telif etmiş olduğu ki
tapta muhtasaran yazmış ve sairi hakikî çehresiyle tasvir 
etmişti. Binaenaleyh bu hizmette bana hacet bırakmamış
tı. Lâkin bu talihsiz şairi hâli ihtizarmda fena halde bîzar 
ve rahatsız edeiı dedikodulara karşı — vefatından sonra 
bile müdafaa etmek mecburiyetinde bulunmuş olduğum
dan dolayı,— gençlerin îâyıkiyle bilmediği bazı cihetler 
hakkında izahat vermeğe lüzum gördüm de, o sebeple bu 
sayfaları yazdım. Fikretin resmî hayatına, ömrünün ço
cukluk devrine, anasının babasının menşe’lerine müteallik 
olan bazı faydalı ve doğru malûmatı İbnil Emin Mahmut 
Kemal Bey ile Fikretin kabiliyetli şakirdi ve sadık dostu 
olan S. Kerâmet Nigâr Beyin değerli eserlerinden almış 
olduğum için — yeri ve sırası gelmişken— her ikisine de 
teşekkürler takdim ederim.



TERCÜME! HÂLİ

Tevfik Fikretim asıl adı (Mehmet), mahlası da (Tev- 
fik) tir. Merhum hicretin (1284) senesi Şabanının. (2) inci 
salı gecesi İstanbulda Kadirga limanında Bostâni âlli ma
hallesinde doğmuştu ki bu kay di târihî, milâdî (1867) se
nesine tesadüf eder. Babası ricalden Hüseyin Efendi (Def
teri Hâkanî) Nezaretinde (tevkiî) imiş. Pertevniyâl Valide 
Sultan vakfının mütevellisi, meşhur ilıtisap ağası (yani 
İstanbul Şehremini) Hüseyin Beyin de bu vakıf işlerinde 
ikaimmakamı olduğundan dolayı onunla sıkı münasebeti 
varmış. İyi terbiye görmüş, çalışkan, afif, dindar, ve çok 
sâlih bir adammış. Onun da babası, yani Fikretin dedesi, 
Kastambolu vilâyetinin Çangın sancağı dahilinde Çerkeş 
kazası ahalisinden Ahmet Ağa namında bir adamcağız 
imiş. Bundan ötesinin tahkikine lüzum görülmemiştir.

Annesi (Hadice Refîa) • Hanımın babası da, anası da Sakız 
adasının yerli ahalisinden ve Rum devşirmelerindendir. 
Bunlar henüz çocuk iken bir feci vak’a neticesinde Sakız
dan İstanbula getirilmişlerdi: Havasının ve ikliminin gü
zelliği ile meşhur olan bu ada ahalisi (1822) senesinde 
pek bahtiyar bir ömür sürmekte iken, Yunan ihtilâlcileri
nin tesiriyle orada bazı istiklâl taraftarları İhtilâle teşeb
büs ederek ehemmiyetli bir isyana meydan açmışlar ve 
Osmanlı hükümetine karşı kıyam 'etmişlerdi. O senenin 
Eylülünde ihtilâl şiddetle bastırılmış ve her iki taraftan 
da epeyce kan dökülmüştü.

O zaman bütün Avrupa devletleri — eski Yunanın ih
yâsına çalıştıkları için— Sakız hıristiyanlarınm Türkler 
tarafından katliâm edildiğinden bahsederek âleme velvele
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salmışlardı. İhtilâl bastırıldıktan sonra yetim kalan bazı 
aile çocukları da devşirilip İstanbula getirilmiş ve kibar 
müslüman. ailelerinin kucağına — evlâtlık olarak— tevdi- 
edilmişti. Şefkatle muamele görüp terbiye edilen bu Rum 
çocuklarının hepsi de, bulundukları muhite uymuşlar ve 
âdâb ve âdâtin tesiratiyle bize tamamen benzeyip müslü- 
man olarak memlekete kemali ihlâs ile hizmet etmişlerdir.. 
Bunların arasında isimleriyle iftihar edebileceğimiz büyük 
adamlar da vardır (1). İşte bu hengâmede yetim kalmış

(1) Sakızdan getirilip müslüman ailelerinde tetfbiye gören 
Rum çocuklarının en meşhurlarından biri olan Sadrazam Etem 
Paşa, Fransada mükemmel terbiye görmüştü. Onun büyük oğlu 
Hamdi Bey de Pariste lâyıkiyle tahsil etmiş büyük bir adam
dır. Memleketimizde iptida «Müze» yi tesis edip pek kıymetli 
asarı atika toplıyan ve (Sayda) da Büyük İske,nderin emsalsiz 
mezar sandukasını keşfedip İstanbula nakleden ve daha nice 
mühim hizmetlerle ismini bütün dünyaya tanıttıran bu mu
vaffakiyetli âlim, ayni zamanda da pek mahir bir ressam idi. 
Küçük kardeşi Halil Bey de Almanyada ciddî tahsil görmüş 
bir kimya mütehassısı ve bir büyük arkeolog idi. İslâm para  ̂
lan hakkında' almanca olarak beş büyük ciltlik bir muteber 
eser bırakmıştır. Benim muhterem hocalaırmdan idi. Bu fev
kalâde adamlardan maada sikkezen başı Abdülfettah Efendi 
ve baş teşrifatçı Ferruh Efendi ile şair Nevres Efendi de bu 
devşirme çocuklardandır. O zamanlarda Yunanistajıın istiklâli 
için fevkalâde bir heyecan ile çalışan ve Türkiyeye karşı düş
manca şiir yazan iki dâhi şair vardı. Biri İngilterede roman
tizm mesleki edebîsini tesis ede,n meşhur! Lord Bayron, diğeri 
de Fransada ayni mesleği muvaffakiyetle terviç eden (Victorı 
Hugo) idi. Bu Fransız şairi aleyhimizde yazmış olduğu şiirleri 
(Les orientales) yani şarka ait şiirler) unvanlı bir kitapta top
lu olarak bastırmıştır. Önda (Çocuk — l’enfant) unvanlı bir 
şiir var ki, Sakız ihtilâlinde öksüz ve kimsesiz kalmış bir mu
hayyel ve güzel Rum çocuğunun tasviridir. (Lord Bayron) da 
(Giavur) diye bir manzume yazmıştır. Bu iki şiiri her Türk 
okumalıdır; tavsiye ederim. Bütün bunlar Yunan istiklâli aîâ- 
kasiyle yazılmıştır.
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olan Rum çocuklarından W  kız ile bir oğlan da — meşhur 
İhtisap Ağası— Hüseyin Beyin ailesine evlâtlık olarak 
verilmiş; erkeıc çocuğa Hüsrey, kıza Sâliha ismi konulmuş. 
O muhit içinde bu iki çocuk nâzü naîm ile büyüyerek, iyi 
terbiye görmüş ve nihayet aile reisinin tensibi üzerine bi~ 
ribiriyle evlendirilmişti. Bu izdivaçtan doğan (Refîa) Ha
nım da — bir müddettenberi Hüseyin Beyin kaimmakamı 
olarak o hanedana intisap etmiş bulunan— Hüseyin Efen
diye tezviç edilmişti. Merhum şair Fikret, Çerkeşli Ahmet 
Ağanın oğlu olan bu Hüseyin Efendi ile Refîa Hanımın 
ikinci oğludur. Refîa Hanımın babası, İhtisap Ağası Hüse
yin Beyin kâtibi Hüsrev Beyefendi, anası da Sâliha Ha
nımdır. İkisi de —yukarıda zikretmiş olduğum veçhile— Sa
kızdan devşirilmiş yetim çocuklardandır.

Mehmet Tevfiğin babası Hüseyin Efendi vazifesinde 
kabiliyet gösterip terakki edince (ailesini bolluk içinde 
geçindirmeğe muvaffak olmuş, nihayet Aksarayda yaptır
dığı konağa taşınmıştı. Mehmet Tevfiğin çocukluğu bu ko
nakta pek hoş geçti. Harem bahçesinde kocaman bir incir 
ağacmun gölgesinde Tevfiğin kendine mahsus bir odası 
vardı. Kitapları, yazılan, resimleri, her şeyi orada idi. O, 
sıralarda Ibu çocuk Mahmudiye rüşdiyesine devam eder
miş. Mektepten gelince soyunur, bahçedeki odasına çeki
lirmiş.) Yalnız yaşamağa -1— fıtrî olarak meyyal bulunan 
bu çocuk— hemen daima (dayısı Mustafa Beyin kızı) Nâ- 
zıme ile oynarmış kü, vakti gelince bu kızla evlenmiş ve* 
ölünceye kadar onunla yaşamıştır.

Salih Kerâmet Bey, Mehmet Tevfiğin bu devrei haya
tına müteallik bir hâtırasından bahsederken şu sözlerimi 
aynen naklediyor; «Odamın camekâm vardı. Orada oturur, 
yazı yazar, resim yapardım. Büyük bir yazı ile (Ressam 
Tevfik) yazmış, içeriden pencereye asmıştım. Dışarıdan 
bakımca yazıyı ters gördüm. Canım sıkıldı!»

Bu sözlerde dikkate şayan bir cihet varsa, bu müstes
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na çocuğun kendi kabiliyeti hakkındaki keşif ve kehane
tidir. Cidden dilber yazı yazan bu adamın şairlikte de en 
büyük kabiliyeti, kudretli bir ressam ve musavvir olma
sıdır. Otuz iki sene evvel bunu hem kendisine, hem dostla
rına —bir bahis münasebetiyle— beyan etmiştim ve pek 
muvaffak bir portretist olduğuna misal vermek için 
(Âvengi Tesâvîr) unvanlı şairane portreleri arasında 
(Nedim) i zikir ve şerhetmiştim. Manzum söz söylemek 
kabiliyeti de kendisinde erken başlamıştı. Manzumeleri 
de — vezin ve ahengi selâset itibariyle— kendi rik’a ya
zısı kadar dilber ve kusursuzdur.

İşte bu sıralarda aile kucağında ve AksaraydakL ko
naklarının harem bahçesindeki odasında rahat rahat yaşa
makta bulunan çocuğun mes’ut ailesi bir felâkete uğ
ruyor ve hiç hatıra gelmiyen bir musibet, ailenin ocağı
nı söndürüyor: Mehmet Tevfiğin (afif, sâlih ve çalışkan 
babası) Hüseyin. Efendi, Sultan Hamidin gazabına maruz 
olup bütün memuriyetlerinden azil ve taşraya nefyedili- 
yor. Ötede beride bir müddet mutasarrıflıkla hizmet et
tikten sonra o hizmetten de mahrum edilerek, Ayintapta 
ikamete memur olmak üzere, işsiz güçsüz, aile ve evlâ
dından uzak yaşamağa mahkûm oluyor (1). Zavallı adam

(1) Salih Keramet Bey, Fikrete dâir yazdığı mühim kitap
ta o zamana âit bir vak’a hikâye ediyor! ki, şâirin babasına ta
allûk eder mühim bir vesikadır. O hikâyeyi hulâsa ederek bu
raya naklediyorum: (Meşrutiyetin ilk devresinde mühim me
muriyetlerde bulunmuş olan mâruf adamlardan Ebu Bekir Ha
zım Bey, (1898) de Musul’a Vali olarak giderken, Urfa’ya uğ
rayıp orada üç gün kalmış. Fikretin babası, o sırada Uıfa mu
tasarrıfı imiş. Fikret de Serveti Fünunun edebî riyasetinde 
parlak bir nam kazanmıştı. Hazım Bey, ilk defa Hüseyin Efen
di ile konuşurken, İstanbuldan kendisine gönderilen Serveti 
Fünunda Fikretin güzel bir şürini görünce cehren okumuş ve



TEVFİK FİKRET 9

cağız, büyük bir sabır ve metânetle ve çocuğuna hasretle 
uzun bir müddet ömrünü gurbette yıprattıktan sonra 
(1905) senesinde Ayintapta vefat ediyor. Bu tarihte (38) 
yaşında buluinan ve çok sevgili babasını bir defa bile gö
remediği İçin şiddetle hasretini çeken şair Fikretin vicda
nında bu felâket, hiç onmıyacak bir yara açıyor! Fakat, 
Hüseyin Efendi gibi halûk, uslu bir müslüman ,ne gibi bir 
kabahat yapmış olabilir ki, hiç affohmamıyacak kadar bir 
cezaya müstahak görülmüş olsun!.. Padişahın bu yatışa- 
mıyan gazabına sebep ne olabilir? diyeceksiniz!..

Bunu ben de böyle düşündüm ve merhum Fikretten,

çok beğenmiş. Zavallı Hüseyin Efendi, kendini tutamıyarak,
— Kemali heyecan ile — o şiifli yazan, benim oğlum dur! de
miş, ve hemen şikâyete başlıyarak: «Hâriciyede iyi bir kaleme 
yerleştirmiştik, ilerlemesini beklerken, günün birinde çıktı git
ti böyle şeylerle uğraşıyor. Adam olmadı, ve olamıyacak!.. 
Kendisine göndermekte olduğum parayı da, bu teessürle kes
tim; memuriyetine ric’at etsin diye!»

Bu sözlerine karşı Hazım Bey, pek güzel ve doğru mütalâ
alarla cevap vermiş, ve «emsali nâdir bir oğlunuz var da kıy
metini bilmiyorsunuz! İstikbalde olacak değil, o şimdiden ol
muş; hattâ büyük adam olmuş bir1 gençtir.» diye başlıyarak 
Hüseyin Efendiyi tatmin için birçok sözler söyleyip Fikretin 
kadr ve kıymetini ibraz ettikten sonra, babasını gıpta deilecek 
bir adam olarak tebrik etmiş. Zaten kıymetşinâs bir edib ve 
şair olan Hâzım Bey, bu sözleri söylemken, büyük bir sevinç ile 
müteessir olan zavallı ihtiyar babanın uzun ak sakalından 
yaşlar dökülüyormuş; o teessürle Hâzım Beye: «Beyefendi, pek 
münkesir ve mükedder olan kalbimi şâdettiğinizden dolayı 
ebediyyen minnetdarmız olacağım; ve beni bu veçhile ikaz ve 
irşad ederek nasılsa hâsıl oan fena bir zan ve telâkkiden kur
tardığınızı Tevfiğe yazarak onun da zâti âlilerine teşekkür et
mesini tavsiye edeceğim.» demiş. Bu manzaradan daha ulvi 
ye müessir bir tablo olamaz!
( Hâzım Bey İstanbula avdetinde Fikret ile görüşmüş ve 
kendisini babasına tanıttığından dolayı, şair, Hâzım Beye tek
rar tekrar teşekkür etmiş imiş.
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sebebini sordumdu. «Sultan Hamidin enâiyyeti ve veh
mi!» dedi ve hakikati hâli şöylece muhtasaran anlattıydl: 
«Pertevniyâl Valide Sultan vakfının mütevellisi (İhtisap 
Ağası Hüseyin Bey) idi. Lâkin kendisi Istanbulda beledi
ye işleriyle pek meşgul bulunduğundan, babam — iradei 
seniyye ile— Hüseyin Beye kaimmakam tâyin olunmuştu, 
bu haysiyetle bütün o vakıf işleriyle babam uğraşırdı. 
Zavallı pek dindar bir adamcağızdı, vakıf işlerinde bilmi- 
yerek bir ufak hatâ edip de vebâle girmekten pek çeki
nirdi. Bu işlere müteallik bazı sualler sorup doğru bir fi
kir almak niyetiyle — ve saf bir kalb ile— Şeyhislâm 
Efendiyi iki defa ziyarete gitmiş ve görüşüp bir fikir al
mıştı. Alçağın biri, ıbabamı jurnal etmfiş ve — şüphesiz! — 
(zâti şâhaneyi hal’etmek niyeti ile itham etmiş olmak ge
rek ki!) Padişah bu derece şiddetli bir gayz ve gazapla 
babama düşman olmuştu.) diye izahat vermişti.

Filhakika ikinci Sultan Hamit, fena halde mütevehhim 
idi ve- bu müthiş hastalığına sebep, amcası Abdülâzizin 
hal’inde, vaktin Şeyhislâmı olan Hayrullah Efendinin oy
nadığı rol, ve hususa vermiş bulunduğu fetvâ hikâyesinin 
tesiri idi. Tab’an pek kurnaz ve dessas olan bu padişah, 
okumuş bir adam olmadığı halde, Sultan Azizin hal’ı ile 
neticelenen devrei tarih’iyeyi kimse onun kadar dikkatle 
takip, tetebbu ve tahlil etmemişti; ancak talihin yardımı 
ile (yani ondan evvel tahta çıkan kardeşi Sultam Muradın 
zihni bozulup da hal’edilmesi yüzünden) padişahlığa nail 
olmuş ve fakat ancak vekâleten bu makama getirilmiş bu
lunduğu için bir türlü yerinde rahat edemiyerek fena bir 
(vesvese - hypochondrie) hastalığına tutulmuş ve kurtula
mamıştı. Onun için Şeyhislâmlık makamına çok ehemmi
yet verir ve fetvâ meselelerinden fena halde kuşkulanır, 
huylanır ve cinleri başma toplanırdı (1). Hattâ bu maraz

(1) Teveccüh ve itimadına mazhar olduğum bir ihtiyar ve-
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ihtiyarlığı zamanlarında öyle bir mertebeye varmıştı ki, en 
sadık Şeyhislâmma da itimat edemiyerek her nerede muk
tedir ve âlim bir müfti zuhur ederse hemen ona teveccüh 
gösterir (ve gûyâ ilmline, fazlına, irfanına hürmeten!) pa
ra, rütbe ihsan ederek o adamı kendisine bağlardı. Cidden 
fıkıhta âlim olduğu kadar afif ve sâlih bir müslüman olan 
Nablıs Müftisi, Sultan Hamidin çok lûtfunu görmüş bir 
iyi bildiğim adamdı. Bu zat, şu vermiş olduğum izahatı 
tasdik ve te’yid eden bir iyi misaldir.

Fikreti fena halde bedbin ve bedbaht eden felâket bu 
kadar ziyankârlıkla kalmadı. O sıralarda zavallı annesi 
Refîa Hanım, büyük dayısı (yani Hüsrev Beyle Sâliha 
Hanımın büyük oğlu) Nuri Beyin refakatinde haccetmek 
niyeti ile Hicaza gidiyor, ve Fikretten küçük olan kızı
nı da beraber götürüyor. O sene zuhur eden kolera hasta
lığına Fikretin annesi kurban gidiyor ve (kumlara defno- 
lunuyor). Biçare Nuri Bey de derin ve kahir bir yeis ve 
elemle: «Ben yalnız nasıl İstanbula avdet ederim?» diye 
ağlayıp dövünürken bir hafta sonra o da koleradan vefat 
edince Fikfetin küçük kız kardeşi Mekkede kimsesiz kalı

zirdeın, sorup tahkik ettiğime göre, ikinci Sultan Hamidi, vekâ
leten tahta getiren devlet ricâli arasında vaktin Sadrazamı 
(mütercim Riiştü Paşa), Sultan Hamidin vekil olarak tahtı 
Osmaniye iclâs edilmiş olduğuna dâir ondan bir senet almış 
imiş. Tahta geçip de, mevkiini tahkim edince, Sultan Hamit, 
o senedi ele geçirmek için çok uğraşmış fakat muvaffak ola
mamış. Ondajı sonra Sultan Muradın — şüphe götürmiyen — 
deliliğinin, bir (cünun-i mutbik mi, yoksa gayri mutbik mi ol
duğuna dâir), yani kat’iyyen ıslah kabul etmez ve yahut eder 
cinnetlerden hangisi olduğuna dâin bir mes’ele ihdas etmiş ve 
bu mübâhase hayli velveleyi mucip olmuştu. Pek tabiîdir ki, 
ıslah edilemiyen delilik nev’inden olduğuna dâir bir rapor al
dıktan sonra, Sultan Muradı — âilesi, hekimi ve bütün hizmet- 
kârlariyle beraber — ölünceye kadar, Beşiktaş sarayında hu
susî bir daireye kapatmıştı.
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yor. O senenin Sürre Emini olan Feyzi Bey bu felâketten 
haberdar olunca Fikretin kız kardeşini kendi ailesine alı
yor, hakkında evlât muamelesi gösterip İstanJbula beraber 
getiriyor, Aksaraydaki konaklarına tevdî ediyor. O vakit 
konakta Fikrete annelik eden (büyük yengesi) Naime Ha
nım, Hicazda vefat eden kocası Nuri Beyle Fikretin annesi 
Hatice Refîa Hanımın matemini çekerek ölünceye kadar 
Fikretle kız kardeşiriin terbiyesi uğruna ömrünü vakfedi
yor. İşte o zamanlar öksüz Fikreti Mektebi Sultanîye leylî 
olarak kaydettiriyorlar.

Henüz on iki yaşında iken annesinden öksüz ve baba
sından ebediyyen mehcûr kalan Fikretin mâsum vicdanın
da bu felâketlerin ne derin tesirler ve ne silinmez izler 
bırakmış olduğunu — sonra sonra yazmış olduğu — çok 
dokunaklı ve mütezallimâne şiirlerde görebiliriz.

Bu hakikati, Salih Keramet Bey de hakkiyle anlamış, 
ve (pek kıymetli vesikalarla, bana yardim etmiş olan risa
lesinde) kaydetmiştir.

(Bu derin acının daha o zamandan ruhunda bıraktığı 
silinmez iz, çocukta gittikçe göze çarpan bu büyük değişik
liğin en mühim sebeplerinden biri sayılsa gerektir.) diyor 
ki, bu nüfuzı nazariyle, hocasını© hâleti ruhiyyesinde vu
kua gelen tebeddülatın, bir — sadık dost slfatiyle — pek 
alâkadar şahidi olduğuna, bundan kuvvetli delil olamaz.

Şu iki küçük fıkrayı d'a, kitabının ayni sahifesinden 
alıp buraya naklediyorum, çü'nkü, merhüm Fikretin, za
vallı babasma, ne büyük bir sevgiyle bağlı kaldığını gös
terir ve ondan ayrı yaşadığı yirmi dört sene zarfında, ne 
fena bir hasret duygusu ile ömür sürmüş olduğuna dair 
bir fikir verir:

(Eşinin ölümünden sonra Hüseyin Efendi bir daha ev
lenmemiş ve bütün sevgisini evlâtlarına vermişti. Fikret, 
babasından bahsederken: «Babam titiz, fakat, eğilmek bil
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mez derecede doğru bir adamdı. Bağırır, çağırır, hiddetli, 
fakat çok temiz, çok iyi kalpliydi» der.)

(Sürgünde ölen baJbasımn hasretiyle (1904) te hâtıra- 
dam yaptığı kara kalem bir resminin kenarına: «Melek 
babacığım, sen bugün, benim gözümde sadakat ve hamiy- 
yetinin, izzeti nefsinin şehidisin» hitabını yazması, Fikre
tin, babasına ne derin bir saygı ve sevgiyle bağlı olduğu
mu gösterir.)

Hiç şüphesiz!..
Ben onu bu felâketlerin vukuundan takriben iki sene 

sonra görmüştüm. Bu münasebetle, onun, en eski mektep 
arkadaşlarından ve en muhlis dostlarından biriyim. Onun
la ilk defa olarak Galatasaray Sultanîsinin (idadî ikinci 
sınıf (deuxieme preparatoire) mda buluşmuştuk: Milâdın 
(1882) senesi iptidalarında idi, babam beni Geliboludan 
İstanbula getirmişti; artık Galatasaray Sultanîsine tevdi 
etmek istiyordu, çünkü on üç yaşımı doldurmuştum.

Halbuki ben, tarihi çok şerefli, bağları, bahçeleri pek 
güzel olan Gelibolunun, o teiniz kumsal sahillerini o kadar 
seviyordum ve Hamzabey körfezinin her tarafını o kadar 
iyi biliyordum ki, İstanbula istemiyerek gelmiştim. O za
manlarda Mektebi Sultanînin Umumî Müdürü İsmail Bey 
namında bir zatti. Orta yaşlı, biraz çiçek bozuğu, hafif 
kumral sakallı, yumuşak mizaçlı, iyi kalbli ve terbiyeli 
bir adamdı; lâkin idare fiilen iki Fransız memurunun elinde 
idi: Birincisi Mösyö (D’Holys - Dolis) cidden asîl bir aile
ye mensup ve şahsan gayet yakışıklı, temiz beyaz sakallı, 
uzun boylu, gösterişli, vakarlı bir ihtiyardı. Daima siyah 
ve zarif bir resmî redingot ile gezer, altın çerçeveli bir 
gözlük takardı. Hiç bir vakit' elbisesinin göğsü iliksiz gö
rülmüş değildi. Bu hâli ve tavriyle herkese hürmet telkin 
ederdi. Onun muavini olan Mösyö (Faure =  For) bilâkis 
tam demokrat bir Fransız nümunesiydi: Kısa boylu, tık
naz, köseç kır sakallı, üstüne başına takayyüt etmez; her
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zaman ayni kötü caketle gezer, lâkin zâbit, nizamperver, 
âdil ve çok iyi "bir adamdı. Sert olduğu kadar da şakacıydı. 
Bazan küçüklerle pek lâübâlî davranır, onların bifya oyun
larına üç beş dakika ıştirâk ederdi. Hulâsa kendini say
dırmasını da, sevdirmesini de çok iyi bilir, kıymetli bir 
çicuk mürebbisi idi.

Ben mektebe kabul olunduğum zaman mektep belki 
en iyi devrini idrâk ediyordu. Hangi sınıfa girebileceğimi 
imtihan ile tâyin ettiler. (İdadinin, ikinci sınıfına) geçerdi
ler; (409 Ali Rıza) diye ismim deftere kaydolundu. Birçok 
arkadaşlarımın arasında ancak iki çocuk, bâriz şahsiyetle
riyle gözüme çarpıyordu: Birisi (Çerkeş Zâhit) ki, Kafkas 
müslumanlarının meşhur kahramanı (ve aslen Lezgilerin 
reisi olan) Şeyh Şâmil merhumun torunu idi. Gayet ze
ki, her zaman güler yüzlü ve çok sevimli, şen tabiatli, çe
lik gibi kuru, fakat pek kuvvetli ve çetin bir gençti. Hele 
jimnastikhanede, tırapezlerde, iplerde, halkalarda harikul
ade bir cambazdı. Kuyu çengeli gibi, her nereye takılsa 
onu oradan söküp ayırmak mümkün olmazdı. İkincisi de 
(119 numaralı Mehmet Tevfik) namında bir çocuktu. Bu 
bilâkis vücutça gürbüz ve yaşına göre çok kuvvetli, fakat 
uslu, vakarlı, çalışkan, muvaffakiyete haris, 'nizam ve in
tizamı sever bir efendi idi Bizim nüktebaz kadın nineleri
mizin dediği gibi (âdeta büyümüş de küçülmüş bir ço
cuk) tu (1). Hattâ onun güzel seciyesinin başlıca sı
fatlarından biri de mürüvveti, yani âcizleri himaye 
ve hakkı müdafaa etmek hususunda cesareti ve fedakâr

(1) (İnkılâp şairi Tevfik Fikretin izleri) unvanlı kitabında 
Salih Keramet Bey; Abdurrahma,n Şeref Efendinin Fikret hak
kında şu sözlerini zikrediyor: (Abdurrahman Şeref; hatıra
tında: «Hususî imtihanda 119 Mehmet Tevfik birinci çık
mıştı. Dershanede ismini zikredince; yuvarlak yüzlü; esmer 
benizli bir genç ayağa kalktı. Yüzünde zekâdan ziyade, tavrın
da edep ve terbiye dikkati celbediyordu.») diyor.
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lığı idi. İyice hatırımdadır ki, koca Mektebi Sultanîde, hiç 
kimse ile kavga 'etmeden, kimseyi gücendinneden, sene
lerce tahsiline devam edip de daima sınıfının birincisi 
olarak şahadetname almış olanı bu Mehmet Tevfik bir gün, 
bir haksızlığı menetmek için dövüşmeğe karar vermişti: 
Arkadaşlarından kuvvetli, fakat mürüvvetsiz birisi, der
mansız ve âciz bir çocuğu dövmek niyetiyle zavallının üs
tüne yürümüş. Orada hazır bulunan Mehmet Tevfik der
hal bu kabadayının önüne dikilip durmuş ve o müessir 
bakışıyla mütecavize meydan okurcasına bir vaziyet ala
rak cesaretini'kırdıktan sonra: «Her ine zaman bu zavallı 
çocuğum üstüne yürüyecek olursan, beni karşında bula
caksın!» demişti. Bu hitaba karşı, mütecaviz çocuk hiç ses 
çıkarmadan çekilmiş, gitmiş ve bu vak’adan sonra da hiç 
kimse, kimseye karşı kabadayılık satmak ve tokat atmak 
hevesinde bulunmamıştı.

O zamanki Mehmet Tevfiğin göstermiş olduğu bu ce
lâdeti, bu civanmertliği, sonra beliğ ve cesur bir şair ola
rak şöhret alan Tevfik Fikret her vesile ile göstermiş, 
ölünceye kadar bu hasletimi izhar etmiş, ve daima yerinde 
kullanmıştır. Bundan sonra en heyecanlı şiirlerini, kendi 
itikadmca hak ve hakikat bildiği mevzular hakkın
da yazmıştır. Doğruyu söylemek gayretiyle ıçok defa 
'belki pek acı sözler söylemiş ve samimî dostlarınım 
bdle hatırım kırmıştır. Lâkin halkın hukukunu mü
dafaa etmek mecburiyetiyle söylediği sözlerde ve 
yazdığı şiirlerde, esaslı hasleti olan mertliği, cesa
reti medeniyeyi pek parlak surette ve ulvî bir derecede 
izhar etmiştir. Onu asıl bu insaniyetperverliği için sever
lerdi. Yoksa kendi mizacı — evvelce de zikretmiş olduğum 
gibi — gayet sakin ve uslu ve kanuna, âdâta hürmetkardı. 
Şurası dikkate şayandır ki, mektepte bulunduğu müddet
çe bir kere bile cezaya müstahak olmamıştır. Kendi mek
tep hayatını — Mektebi Sultanî Müdürü iken (Sultaniye)
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unvâniyle yadmış olduğu — bir şiirinde pek iyi tasvir et
miş ve âdeti olduğu veçhile sıtku ihlâs ile anlatmıştır; 
bakınız:

Kimdir — hakîkaten, şu beyaz bir gelin kadar 
Hassâs-ü şûh — akasyalarım gölgesinde gâh 
Bağıran, gülen, koşan, tepinen; ba’zı pür vekar 
Bir tavr-ı iktinâh ile, bir yanda bir siyâh 
Cildin zılâl-i lâl-i sutûrunda kaybolan 
Cevvâl-ü muhteriz çocuk?..

O ,benim, çocukluğunu yakından tanıdığım mektep 
arkadaşım, Mehmet Tevfiğin ta kendisidir!.. Vücudunun 
ve mizacının ağırlığına rağmen bizim yaygaralı oyunları
mıza bazan şevk ile iştirâk etmekten geri duramazdı, iyi 
de oynardı. Zaten her neye teşebbüs etse, mükemmelen o 
işi başarırdı. Bununla beraber gayet sâkin ve hele pek ça
lışkan ve hayatı intizama koymayı sever bir çocuktu.

Çalışkandı, vazifesine pek düşkün ve iradeti duygu
larından üstün bir mizaç sahibiydi. O kadar ki her sene 
hemen her dersten birinci çıkar ve bu muvaffakiyetlerine 
mükâfat olarak aldığı güzel ciltli kitaplan yerine henüz 
götürmeden öteki derslerden de birinci çıktığını yüksek 
sesle ilân eden hoca, meselâ: (hendese! 119 numaralı Meh
met Tevfik!) deyince, yan yoldan geri dönüp o mükâfatı 
da alır, yine: (hikmeti tabiiye! 119 numaralı Mehmet Tev-1 
fik!) nidâsmı işitip bir kitap daha alıp götürürken, bu ih
tifal resminde hazır bulunan seyirciler ve evlât sahipleri 
kemali gıpta ile, kendi arkadaşları da haklı bir gururla 
bu harikulâde çocuğu mütemadiyen alkışlarlardı. Bazan 
da Mehmet Tevfiğin mükâfat olarak aldığı kitapların ba
zılarını sınıf arkadaşlarından biri alıp taşır, Tevfiğin yü
künü hafifletirdi.

Bu muvaffakiyet, böyle her sene mi? Evet, her seme 
tekerrür eden bir hoş manzaraydı.

Birçok memduh hasletlerinden dolayı talebe arasında
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en iyi nümune olarak parmakla gösterilen (119 numaralı 
Mehmet Tevfik) i ben de hüsııi hâlinden ve hususâ mer
dâne tavrından ve hakkı müdafaa uğrunda cesaretinden 
ötürü beğenirdim, lâkin görüşmezdik. Onu daha ilk gör
düğüm zaman anlayıvermiştim ki, onunla pek uygun ka
fadar ye samimî dost olamıyacağız. Bu hakikati o da sez
miş olmalı ki lâyıkiyle bağdaşamadık; aramızda öyle sami
mî dostluk rabıtası, yer tutamamıştı. Benim arkadaşlarım, 
mizacıma uygun birkaç haşan ve nizam dinlemez, lâkin 
pek şen iki üç gençti. Yukarıda ismi geçen Şeyh Şâmilin 
torunu Zâhit, en sevgili arkadaşlarımdandı. Jimnastik ho
camız Faik Beyin teveccühüne ve iltifatına herkesten zi
yade Zahitle ben mazhariyet kazanmış olmakla mümtaz ve 
müftehirdik. Mehmet Tevfikin — o zamanlar — mizacına 
her veçhile uygun bir samimî dostu, yahut bir arkadaşı da 
yoktu sanırım! "Yalnız, arkadaşlarından Nurettin isminde 
bir çocuğa pek muhlisâne bir hissi meveddetle merbut bu
lunduğunu hatırlıyorum. Bu meveddeti de pek derin bir 
minnet duygusunun en güzel ifadesiydi; çiinkü o Nuret- 

. tin, (Hicazda annesinin ve annesinin dayısı olan Nuri Be
yin feci bir surette- vefat etmeleri üzerine Fikretin kimse
siz kalarn, zavallı küçük kız kardeşini himayesine alıp İs- 
tanbula getiren — Sürre Emini Feyzi Beyin— torunu idi. 
Fikret, iyiliği de, kötülüğü de unutmaz içli bir adamdı. 
Merhumun, dikkati celbetmiş olan bu hâli, çocukluğundan 
beri (merdümgürîz yani insandan kaçar -  misanthrope) 
olmağa fıtraten meyyal bulunduğuna dair zihinlerde bir 
zan uyandırabilirdi. Bu mühim noktaya burada işaret edi
yorum, çünkü çok mânidardır, bir cilvei ma’neviyyettir. 
Fikretin, dostluğa pek yüksek bir kıymet verdiğini ispat 
eder. Onun içindir ki, dostları az, fakat pek mümtazdı.

Ben, maatteessüf, Mektebi t Sultanîde pek az bir müd- 
,d'et oturab'ilmiştim. Akıbet o güzel mektebi terkedip îs- 
tanbuldan savuştum ve Geliboluya dönüp pek sevdiğim

2
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(Hamzabey) sahiline kavuştumdu. Rüşcüye tahsilimi Geli- 
boluda ikmal ettim ve takriben iki sene sonra pek iyi bir 
şahadetname ve biraz da şairlik istidadı ile tekrar İstan- 
bula gelip, hiç vakit kaybetmeden hemen Mektebi Mülki- 
yeye leylî olarak kaydedildim. Tevfik Fikret henüz Sul
tanîde tahsiline devam ediyordu. Bu mektep ve Mülkiye 
o sıralarda, yani (1885) ve (1886) da pek parlak bir inti
bah devri geçiriyordu ve pür hayat idi. Ben bu zihin uya
nıklığının neş’esini hissetmiş ve füsununa kapılmıştım.- 
Usûl-i tedrisiyemiz mükemmeldi. Muallimlerimizin heye
ti, Türkiyenin en kıymetli adamlarından teşekkül etmişti: 
Atıf Bey mecelle; Zihnj Efendi fıkıh; Recai zade edebi
yat; Lâstik Sait Bey inşa ve kitabeti resmiye; Mihail Por
takal Paşa maliye; Sakız Ohannes Efendi ilmi servet; Ha
lil Bey tabakat; Murat Bey tarih okutur idiler. Aıntranik 
Paşa hikmet; Nişan Efendi kimya hocalarıydı, ilh... Bu 
mütehassıs adamların hepsi de güzel ders takrir eder, 
muktedir hocalardı. Hele Recai zade ile Murat Beyin ta
lebe üzerinde büyük bir tesiri vardı. İkisi de pek yakışıkk 
ve şık adamlardı. Murat Bey, ders verirken hiç yerinde 
durmaz, daima gezinir ve ciddî bir heyecanla bize Fran- 
sanm Büyük İhtilâlini — en mühim vak’aları ve safhaları 
ile — anlatarak bizi de galeyana getirirdi. İfadesi açık, kı
sa ve keskin, cümlelerle mümtazdı. Söylediğini de pervâsız 
bir lisanla söylerdi. Mevzuu ne olursa olsun sözünü sakın
maz, ve ardına önüne bakınmazdı. Ayni zamanda (Mizan) 
gazetesini de çıkarıyordu. Şimdiki Tanin matbaası — o za
man— Mizan matbaasıydı. Bu gazetede Murat Bey (ede
bî tenkit) ile de meşgul olur ve aziz dostu Recai zadeyi 
Namık .Kemale tercih ederdi. (Mizan) matbaadan çıkar 
çıkmaz, sıcacık, yumuşak medrese fodlası gibi her yerden 
evvel bizim mektebe gönderilir ve talebe efendiler he
men kapışırlardı. Abdülhak Hamidin sesi başka bir 
âlemden gelir, ve sahrası, ölüsü, makberi ve bazı şiirleri
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"bizi coşturur ve hususa beni ve ede getirirdi. Nâmık Ke
mal, menfasında sağ olmakla beraber pek yorgun bir hal
deydi. O sıralarda Osmanlı tarihini, kendisinin pek sami
mî dostu Ebüzziyaya vermiş, -zarif bir surette tabettiriyor
du. İlk forması basılınca büyük bir sevinçle tedarik ettik 
ve mektebimizde alıp okumıyân kalmadıydı. Fakat Maarif 
Meclisi âzasından Salâhi adlı biri, bu kitaptan garip mâ
nalar çıkarıp padişaha jurnal etmiş olduğundan, ertesi gün 
iradei seniye ile tab’ı menedildi diye bir rivayet deveran 
ederek bizleri ye’se düşürmüştü. Elimizdeki birinci forma 
ile kaldık ve çok mahzun olduktu. Bir daha da basılama- 
dı, gitti (1).

Zavallı Nâmık Kemal Bey zaten hasta ve gönlü kırık
tı. Bu jurnalcilik, kendince pek kıymetli olan bir, büyük 
eseri âdeta matbuat âlemine doğarken boğduğu için son 
derecede me’yııs oldu ve takriben bir sene sonra vefatı ha
beri bizim Mülkiye mektebini matem içinde bıraktı. Ben 
o zaman edebiyat sınıfındaydım ve edebiyatla kitabetten 
birinci çıkmıştım. Şair Siyret, Nedim ve Ali Şeydi mer- 
lıum en yakın dostlarım idiler ve şiire istidatlariyle tema
yüz etmiş heyecanlı, civanmert gençlerden idiler.

Üstümüzdeki sınıfta, üstad Ekremden* feyiz alanlardan 
hir İhsan Bey vardı; üstad opu çok beğenir ve methederdi. 
Bir de Ali Rıza Bey vardı. Gayet nazik, hassas, ve cidden 
âşıktı. Eski bir bektaşi ailesinin pek halûk ve edip bir vâ
risiydi. Mektepten çıktıktan sonra Arnavutluk tarafında 
İskrapar kaymakamı olmuştu. Oradan pek cezbeli, pek âşı

(1) Meşrutiyetin ilânına kadar, okumuş adamların hepsi 
Salâhi Beyi itham ediyordu,. Bu zat Meşrutiyet devri gelince 
(Kemal Beyin tarihi meselesi) vmvaniyle yazdığı risalede şu 
sözlerle asıl jurnalciyi bildirmiştir: «Tarihi jurnal eden; Dahili
ce  Nazırının mühürdarı Sait Beydir. Jurnal, sarayda ser hafi
ye Kadri Beyin odasında yazılmış ve Sansar Mahmut vasıtasiy- 
le arzolunmuştu.»
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kane, ârifaıne ve âhenkli şiirler gönderir ve (Hazinei Fü- 
nun) mecmuasında bastırırdı. Herkes onu (Şair ilâhı ne
va, İskrapar kaymakamı Ali Rıza bey baba) diye hürmet
le yâdederdi. Yiıne o sınıfta bir Ali Rıza daha vardı ki, 
(Kartal Rıza) diye şöhret bulmuş, kumral, gürbüz, yakı
şıklı ve çok sevimli bir hâlis Türk çocuğu idi. Nâmık Ke
male meftuniyetinden dolayı (Ali Kemal) diye imza atar
dı. Bazı güzel şiirleriyle mümtaz genç şairlerimizdendi. 
Son sınıfta da (İbnürreşad Ali Ferruh) vardı. Âlemi mat
buatta — yani Babıâli caddesinde — de (Beşir Fuat) Bey 
namında müıtıevver, yakışıklı bir genç, şairliğe istidadı ve 
kabiliyeti ile beraber, ilmi şiire tercih ve şairleri tenkit 
ve baz^n takbih ettiği için, hayli velvele vermişti. İtikatça 
materyalist ve imansız bir gençti. Maatteessüf bütün bu 
gençlerin üçünden,„ dördünden maadası feci bir ölüme kur
ban oldu. (Ali Ferruh) mektepte iken, (Hoşenk) ve (Mev
lidi Nebi) gibi eserleriyle büyük ümitler uyandırdıysa da, 
mektepten çıkıp da diplomasiye intisap edince şiiri bütün 
bütün ihmal etti, sonra birdenbire resmî mesleğinde par
ladı, söndü ve vakitsiz vefat etti.

İhsan Bey, mecnun olarak hastanede vefat etmiş. Bek
taşi Rıza Bey taşradan hasta olarak İstanbula gelmiş, çok 
geçmeden ve elli yaşma varmadan ölmüş. Benim sevgili 
arkadaşlarımdan Ali Şeydi merhum, çoktan şiiri bırakıp 
tedris ve telif ile uğraşmış ve o da vakitsiz vefat etmiş. 
Arkadaşlarımızın hepsinden bedbaht olan Ali Kemal ga
zetecilikle ömrünü heder etmişti. Pek kıymetli ve vefakâr 
arkadaşım Nedim Tör, cidden büyük bir kabiliyetle şair 
doğmuş ve bazı eserlerle hünerini ispat etmişken hayli 
zaman evvel şiir yazmaktan el çekmişti. Hamdolsun sağ
dır ve sevimli bir ihtiyardır. Benim de dahil ve mensup 
olduğum bu nesilden ve bu zümreden kala kala (sahihen 
içli bir şair olarak) Siyret kaldı!..!

Mektebi Mülkiye ile Galatasaray Sultanîsinde başka
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mekteplerden evvel inkişaf etmeğe başlıyan uyanıklık 
neş’esi — istibdat devrinin uzun müddet devam eden ley- 
lei yeldâsma nisbetle— bir fecri kâzip cilvesi gibi çarça
buk zail oluverdi. Mektebimizi jurnal eden adam, o mek
tebin (Ser mubassırı) Agop Efendi idi. Bir gün son sınıf 
efendileri onun aleyhine şikâyete karar vermek için, ak
şam üstü kendi dershanelerinde toplanmışlar, mubassırı 
dinlemeyip gürültülü müzakereye başlamışlardı. Buna mâ
ni olmak kasdiyle Ser mubassır o dershaneye gelip de 
efendileri — mütehakkimâne bir eda ile— tekdire giri
şince, efendiler onu döverek dışarıya çıkarmışlardı. O da 
hemen o gece «Mektep talebesi ihtilâl halindedir!» diye 
mâbeyne (yani saraya) bir jurnal takdim etmiş imiş. O 
gece yarısı herkes rahat rahat mektep yatakhanelerinde 
uyuyorkem bir sürü saray tüfekçüerinin koğuşlarda gezni- 
mekte bulunduğunu hissederek uyanmış olan efendiler 
hayrette kalmış idiler. Bu vak’a üzerine saraya verilen 
doğru malûmata göre padişah, Ser mubassırın, (bir hab
beyi kubbe yaparak mübalâğa ile kendisini halecana dü
şürmüş ve bütün sarayı hümâyun halkını velveleye ver
miş) olmasından dolayı azledilmesini emretmiş, fakat bu 
ehemmiyetsiz vak’ayı da iyi bir vesile addederek pek de
ğerli ve kabiliyetli hocalarımızın hemen hepsini başka 
başka memuriyetlere nakletmek suretiyle — guya?! — tal
tif buyurmuşlardı. Halbuki nûrı intibaha matla’ olan oca
ğımızı söndürmüş ve hürriyetperver mürebbilerimizi da
ğıtmışlardı. Onlara bedel eski fikirli uslu adamlar tâyin 
edilmişti. O zamana kadar üstad Ekrem hem Mektebi Mül- 
kiyede, hem de Galatasaray Sultanîsinde (bir müddetten 
beri edebiyat dersi vermekte iken, bu vak’a üzerine (ve 
■bütün hocalarımız gibi o vak’adan haberdar olmadığı hal
de!) Şûrayı Devlet âzalığına tâyin olunarak tedrisatına 
ebediyyen nihayet verilmişti. Bununla beraber Galatasa
ray Sultanîsi Tanzimat devrinin ilim ve kültür sahaların
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da yapılması musammem ve mültezem olan yeni progra
mı tatbik ve tahkik etmek için kurulmuş bir mühim mü
essese olduğu cihetle hocalarının ekserisi Avrupadan 
davet olunup memuriyetleri konturat ile teyid ve tevsik 
edilmişti. Bu sebeple o mektep yalnız üstad Ekrem Beyin 
talimatından mahrum olmuş, fakat — hemen hepsi Fransız 
olan— sair muktedir hocalar, hizmetlerinde kalmışlardı, 
ve bu yüzden Sultanînin kültür seviyesi o zamanlar, bü
tün Türkiye mekteplerininkinden yüksek idi.

Fikret henüz mektepte iken hem üstad Ekrem Beyin 
derslerinden feyiz almşı, hem de kısa bir müddet muallim 
Naci Efendinin derslerinde bulunmuştu. Lâkin Fikret, ne
zih bir san’atkâr olarak yaratılmış ve her şeyden ziyade 
san’ata müteallik işlerde zarafet ve nezakete meftun ve 
sahihan zevk sahibi bir adamdı. Onun içindir ki, yakından 
tanımış olduğu Ekrem Bey ile Naci Efendiyi hiç bir vakit 
ayni kıratta, ayni seviyede tutmamıştı. Birincisini ne kadar 
tebcil ve takdir ettiğini, bir hayli zaman sonra tabettirdiği 
(Âvengi Tesavîr) silsilesinde (Üstad Ekrem) uınvanlı gü
zel bir manzumede, parlak bir lisan ile söylemiş ve hoca
sına karşı minnet borcunu yüz kere ödemişti. Naciden bir 
yerde bahsettiğini ben bilmiyorum. Lâkin kemdi âlemi
mizde bazan böyle şeylerden konuşurduk; eski mektep hâ
tıralarımızın sâikasiyle bir gün kendisinden sordum: «Re- 
cai zade — nazikâne bir surette tedristen menedildikten 
söîıra— sen biraz da Muallim Naci Efendinin dersinde 
bulunmuştun! Ben Recai zadenin iltifatına mazhar olunca 
Naci Efendi ile görüşmeğe cesaret edemedimdi, çünkü^Ek- 
rem Beyle aralarında münaferet öyle bir dereceye var
mıştı ki, her ikisini de taınımak beni pek sıkıntılı bir girî- 
veye düşürüp bırakacaktı; onun için Muallim Naci Efen
diyi eserlerile tanımakla iktifa ettim, fakat sen yakından 
tanımış ve derslerinde bulunmuş olduğun için, eminim ki 
benden çok iyi, onun kıymetini takdir edebilirsin. Bu ada-
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mı nasıl buldun?» demiştim. Merhum, galiz ve gılzet keli
melerini çok kullanırdı: «Suhuletle nazmı kelâma mukte
dir, galiz bir softa!» diye söze başladı ve bir lâhza durduk
tan sonra devam edip Naci Efendinin ilk defa derse geldi
ği zaman, ne kıyafetle nazarı dikkatini celbetmiş olduğu
nu lâyıkiyle tarif etmeğe özendi. Her şeyden ziyade zara
fete meftun ve kabalıktan mütehâşî olan Fikretin haya
linde Muallimin bırakmış olduğu intiba’larla şahsiyetini 
şu veçhile tasvir etti: «Hiç unutmam, ilk derse geldiği 
gündü, dershane kapısından girince kapının yanındaki kö
şeye çamurlu şemsiyesini dayadı, yanma da kuduralarıı 
yerleştirdi, geldi yerine oturdu. Boyunbağı bir tarafa git
miş, caket' yerine giydiği sof birkaç renk olmuş, sakalı bı
yığına karışmış bir acaip adamdı. Bu manzara bize bir so
ğuk duş gibi tesir etmişti. Derslerimizde evvelki şevk ve 
neş’e kalmamıştı. Sınıf bir ölü halinde idi.» dedi. Ve her 
şeyden ziyade fıtraten ressam ve portretist Fikreti, o za
man daha iyi tanıdım.

Halbuki Ekrem Beyin yalnız nezaketi bçyanı değil, 
tuvaleti, temizliği, elbisesinin zarafeti de talebesinin na
zarında güzel bir san’at olan, şiirin (tetümmat) ndan idi. 
Usuli talim farkı hakkinda aziz dostum, Salih Keramet 
Bey, muhterem hocası için yazmış olduğu kıymetli kita
bında Fikretin ağzından pek mühim bir mülâhaza nakle
diyor ki, ben bilmiyordum. Onun için sözlerini aynen bura
da zikretmekten kendimi alamadım, çünkü pek mühimdir: 
«Naci Efendi, derslerini uzun kâğıtlara yazar, sınıfta bize 
yazdırır, matbaada mürettibe dizdirirdi. Edebiyat dersleri, 
imlâ ve ezber dersleri olmuştu!» demiş. Bu son cümle eski 
usulün yeni usuli talimden en mühim ve esas farkını, kısa 
bir cümle ile pek beliğane bir surette beyan ettiği için,
— çok iyi bir hoca olan Fikretin en doğru talim usulü hak
kında— İpedi’ bir düsturudur. Her hoca bu düsturu hatı
rında tutmalıdır.
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Güzel san’atlara mensubiyeti itibariyle Fikret hem 
şair, hem ressam, fakat şairden ziyade mahir bir musav- 
vir idi, demiştim!.. Şu aşağıki mülâhazası Naci Efendi mer
humun -vâhi ve beyhude hodperestliğini lâyıkiyle gösterir 
mükemmel bir portre olduğu için, onu da Salih Kerâmet 
Beyin kitabından -naklediyorum.

Naci Efendi «bazan fazla neş’elenir, ıbaşını kaşır, bir 
beyit söyler, sonra da ağzını kulaklarına kadar açan bir 
gülüşle: «Hoş düştü!» diyerek kendi kendini beğenirdi.» 
demiş.

Fikret yalan söylemezdi, bu sözü de çok doğrudur. 
Muallim Nacinin, pek fodulane fahriyyeleri vardır kİ, 
çekilmez.

Bununla beraber Naci Efendi o sıralarda edebiyat âle
minde fevkalâde bir şöhrete nâil olarak hüküm sürüyor
du. Fikretin mensup olduğu neslin müstait gençleri, ev
velâ, bir kere Tercümanı Hakikat gazetesine başvuruyor 
ve ancak, orada kendilerine bir yer buluyorlardı. Bazan 
muallim Nacinin takdirkâr bir iki sözüyle iltifatına da 
nail olarak, şevka geliyorlardı.

Fikret, her sene imtihanlarında göstermiş olduğu fev
kalâde muvaffakiyeti (1888) senesinde de ibraz etmiş ve 
yine sınıfının birincisi olarak alkışlarla şahadetnamesini 
alıp Sultanîden çıkmıştı. Ona gelinceye kadar, Ijbyie her 
sene sınıfının birincisi olmakla temayüz etmiş bir şâkird
— yalnız Galatasaray Sultanîsinde değil!— mekteplerimi
zin hiç birinde görülmüş, işitilmiş bir mu’cize değildi; on
dan sonra da öyle bir harika zuhur etmedi. Bu böyle ol
makla beraber onun tercümei hâline dair rivayetlerde bu
lunan bazı kimseler, Babıâlide o zaman Sadaret müsteşarı 
olan Tevfik Paşaya karabetini zikrederek (bu zatin saha
beti ve himayeti sayesinde?!) doğrudan doğruya — ayda 
beş yüz kuruş maaşla — istişare kalemine alındığım, biraz 
sonra da (Sadaret mektubî kalemi, mühimme şubesi) ne
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nakloulnduğunu, hikâye ediyorlar. Bundan ine mâna çıka* 
rılırsa çıkarılsın! (Fikret himayete mazhar olmuştu) de
mek murad ediliyorsa, ona karşı gösterilen bu kadirşinas
lığı çok görmemelidir. Mekteplerde birinci çıkan ve ahlâk 
numarası da mükemmel olan (çalışkan ve uslu efendileri, 
arkadaşları arasından seçip, — iyi memur yetiştirmek 
için— hükümet dairelerine almak,) zaten padişahın ira
desi iktizasından idi. Öyle olunca devlet dairelerine almam 
efendiler arasında, bilmem Fikretten iyisini bulmak müm
kün olabilir miydi?!.. Halbuki Fikretin Babıâli hizmetin
den pek hoşlanmadığı, kendi etvar ve harekâtının şahade
tiyle bedâheten sâbit olmuş bir keyfiyettir. Fikret Babıâ- 
lide ve hattâ hariçte memur olabilecek adamlar sırasına 
geçemiyeceğini ruhunun olanca nefretiyle göstermiştir. Bu 
nefretine birkaç sebep olsa gerektir; fakat başlıcası, eski 
idarece mûteber ve mer’î olan tuhaf bir teamül idi sanı
rım. Bunu genç nesil çocukları hiç bilmedikleri için, an
latmak faydalı olabilir.

Babıâli kalemlerine kabul edilen genç kâtiplere bir 
müddet stage yaptırırlardı; yani henüz muamelâtta ace
mi olduklarından dolayı onları, ya pek az maaşla v£ yahut 
aylıksız, gündeliksiz çalıştırırlardı. Çıraklığa pek benzi- 
yen bu hizmete (mülâzemet 'suretiyle kaleme devam et
mek) denilirdi. Bu suretle kırk, elli kurüş maaşla bir ka
leme on sene devam edip (açık) bekliyen, (yani, herhangi 
bir sebeple yeri boş kalan bir memurun yerine tâyin olun
mak fırsatını gözleyen) efendiler bilirim ki, bu mülâze
met devam ettiği müddetçe, ailelerinden aldıkları tahsisat 
ile geçinirlerdi; zira maaşlar senede yedi ay çıkar, beş ayı 
verilemez kalırdı. Halbuki Babıâli kalemlerine devam eden 
efendiler, şık ve temiz elbise giyinmeye ve Nazırın huzu
runa çıktıkları zaman redingot ile takaddüm etmeğe mec
bur idiler. Onun için her kâtip bir redengot bulundurur 
ve odacı o resmî elbiseleri dolabında saklardı. Şüphe yok
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tur ki, bu (tekellüfler) ayda elli kuruşla, beş yüz kuruşla 
olur işlerden değMdi. Kalemde — herhangi bir sebeple—- 
bir yer açılırsa, ondan kalan maaş hemen o kalem 
efendilerine taksim olunur ve her birine pek az bir 
para düşerdi; Sefarethanelerimizde gitabet hizmetleri mün
hal olursa, behemehal gözdelerden biri tâyin olu
nurdu. Bu seçimde çok intrikalar yapıldığı için de 
şikâyetlere meydan açılırdı. Kimsesizlere daima zammı 
maaş vâdolunur, fakat aslı çıkmazdı. Bunun içindir ki fa
kir çocukları pek iyi şahadetnameleri^ mektepten çıkmış 
olsalar bile maişetlerini günü gününe temin etmek mec
buriyeti ile — amele gibi çalışmağa mahkûm bulunduk
larından dolayı, öyle elli, altmış kuruş aylıkla bir kalem 
odasında— senelerce vakit geçirip fırsat kollamağa tâkat 
getiremezlerdi. Ve bu zaruretin ibrâmiyle, gümrük, ka- 
rantine, Düyuni Umumiye, daireleri gibi ve yahut tram
vay, şimendifer, Şirketi Hayriye gibi — maaşları hâsılat
tan tediye olunan— kumpanyalarda hizmet etmeyi tercih 
ederlerdi, ki bu hareket onlar için pek mâkul ve tabiîdir. 
Zamaıîımızm büyük bir edibi ve kıymetli adamlarından bi
ri olan merhum Uşaklı oğlu Halit Ziya Bey, bu hususta 
pek mühim ve 'ibret alınacak bir misal teşkil eder (1).

Babıâüye ve hususâ Hariciye Nezareti kalemlerine bu 
suretle kâtip seçmek usulü, en parlak mevkilerin ve mes
leklerin ve bilhassa hariciye memuriyetlerinin mümtaz bir 
sınıfa inhisarını mucip olmuştu, ve bizde — tam mânasiyle

(1) Pek eski.dostum, merhumı muhterem Halit Ziya Bey 
(Kırk Yıl) unvaniyle ömrünün son -senelerinde yazdığı tercü- 
mei hâlinin ikinci cüz’iinde hariciye mesleğine intisap edebil
mek için ne kadar, uğraştığını, neler çektiğini ve nelere başvur
duğunu ve .nihayet: «Üç buçuk kelime fransızca bilmekle ol
maz! Sen yine ecdadının mesleği olan ticareti elden bırakma...» 
diye nasihat aldığını ve nihayet emelinden mahrum kaldığını 
hikâye etmiştir.
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ve bütün evsafiyle hukuku mevrusesi ve imtiyazatiyle 
bir aristokrasi sınıfı olmadığı halde — sahte bir aristokrasi 
peydâ olmağa başlamıştı. Fikret, ömründe ilk defa olarak, 
(beş lira gibi sefil bir maaşla! ve ancak akrabasından Tev- 
fik Paşanın delâletiyle) Babıâide Sadaret istişare kaemi 
hizmetine girdiği zaman, vazifeşinas, çalışkan fakat, yine 
daima çekingen ve herkesle samimî ülfete vesile vermez, 
ciddî, terbiyeli bir genç idi. Kendisinden beklenilen işi 
kemali dikkat ve muvaffakiyetle yapar, fakat çok vakit 
kaybetmekte bulunduğuna da fena halde sıkılırdı; buna 
çaresâz olmak için etrafındaki arkadaşlarının resimlerini 
yaparmış. Fakat az zamanda anlamış ki, iyi iş yapan, yap- 
mıyandan temyiz edilmiyor. Mübarek atalarımızın dediği 
gibi (suyu getiren ile destiyi kıran) ayni muameleye maz- 
har oluyor, o vakit daha çok sıkılmağa başlıyor ve arasıra: 
«Hizmet takdir olunmuyor!» diye söyleniyormuş, ve boş 
geçen zamanlarına da keder etmekten kendini alamıyor- 
muş. Tevfik Paşa biraz sonra Fikreti Sadaret mektubî 
kaleminin mühimme şubesine naklettiriyor, Fikret 
o zamanlar evli (1) bulunduğu için, aüesiniıi maişetini te
mine kifayet etmiyen beş lira maaştan maada hariçten de
— kaleminin emeğiyle— birkaç kuruş daha kazanabil
mek ümidiyle tekrar kendisinin istişare kalemine iade 
olunmasını rica etmiş ve bunun sebebini de açıkça söyle
miş:

«Aldığım beş lira maaş, ailemin hayatını temine kifa
yet etmiyor. Geçinebilmek için hariçte de çalışmağa mec
burum. Mühimme kaleminin işleri, masa başından beş da

(1) Şayanı dikkattir ki, o sıralarda teehhül etmiş bulunan 
Tevfik Fikret, yine kendi ailesinden bir kızla evlenmiş ve ya
bancı bir kız almaktan çekinmişti. Hâlâ hayatta olan muhte
rem refikası — şahsan tanımış olduğum — Mustafa Beyefendi 
merhumun, yani dayısının kızıdır.
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kika ayrılmağa müsait değil. İstişare kaleminde, pek öyle 
değildi. Beni, bu beş yüz kuruş maaşımla yine o kaleme 
iade ederseniz, evrakı gece evimde hşzırlanm. Gündüzün 
de hariçte bazı işlerle'meşgul olarak birkaç parâ daha ka
zanırım.» demiş.

Pek garip görünen bu teklifi, idare kabul edememiş. 
Ricası reddolunduğu için de Fikret, hiddetle istifasını ve
rip Babıâliyi terketmiş ve bir daha yüzünü çevirip de ar
dına bakmamıştır.

İyi biliyorum ki zavallı Fikret, zâlim ve müstebit bir 
hükümetin gayz ve gazabı ile makhur ve mağdur olmuş 
ve o yüzden ocağı yıkılmış bir ailenin masum ve fakat 
bedbaht bir çocuğu olduğunu derin bir elem ile, asıl bu 
sıralarda hatırlamış ve artık meşakkatle yalnız yaşamağa 
mahkûm bulundüğunu düşünmüştü. Fıtraten nazik bir ar
tist ruhu ile doğmuş olan !bu genç, — muhitine göre— pek 
yüksek bir* ideale meftun olmuş bulunduğundan dolayı 
ticaret ve yahut simsarlık gibi işlerle meşgul olamazdı. 
Zaten bir müddetten beri edebiyat sahasında kalemini de
nemekte olduğu için, yine o âlemde muvaffakiyetini ümit 
edip çalışması tabiî idi. Binaenaleyh — birçok emsali gi
bi — gene çarnâçar hocalıkla meşgul olmayı Babıâli efen- 
düiğine tercih etmişti. Babıâlide iken bile gazetelere ve 
mecmualara kendi imzasiyle şiirler yazardı ve âmirleri 
bunu hiç hoş görmezlerdi. Artık serbest olunca, o kayıt
tan da kurtulmuş bulunduğuna sevindi. Ticaret mektebin
de bir müddet türkçe ve fransızca hüsnü hat dersi verdi. 
O sıralarda Sultanî mektebinin iptidaî üçüncü sınıflına bir 
türkçe muallimi lâzım olunca Fikret müsabaka ile o vazi
feye tâyin olundu. Bir müddet sonra bütçe açığına çare 
bulmak ve muvazeneyi temin edebilmek için, muallimlerin 
maaşlarından yüzde on kesilmesine — idarece— karar ve
rilince, Fikret yine sinirlendi. Bir mektebin muhtaç bu
lunduğu masarife varidat temin etmek için, hocaların ma-
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aşından bîr kısmını geri almak gibi acib bir usule akıl er
diremediğinden dolayı, derhal istifasını verip oradan da 
çıktı gitti. O vakit Rurfteli Hisarında kâin Robert College’in 
daveti üzerine, yiine beş lira maaşla türkçe hocası oldu ve 
orada biraz rahat buldu; her sene muntazaman maaşına 
zammedildiği için Meşrutiyet ilânından evvel maaşı on 
iki liraya kadar artmıştı.

Meşrutiyet üân edilince, herkese tereddüt içlinde bir 
şaşkınlık gelmişti. Ben, ve Mektebi Sultanîden eski arka
daşım (Selim Sırrı) — bir seneden beri mensup bulundu
ğumuz— İttihat ve Terakki cemiyeti hafiyyesinin İstan
bul mümessilleri olarak* ortaya çıkıp halkı tatmin ve te-, 
min etmeğe memur olduk; bu' hususta elden geleni yap
tık. Devairi devleti, bir sürü yaygaracı halk ile dolaştık. 
Bâbı Seraskerîye velveleli bir talebe cemaati ile giderken 
Tevfik Fikret bizimle arabada beraberdi. Avdette öyle 
düşündük ki, Fikretten, böyle bir zamanda beklenilecek 
en faydalı hizmet, Meşrutiyet ahkâmını neşir ve müdafaa 
edeçek bir yevmî gazete olsa gerektir. Fikret de tapıamen 
bu kanaatte idi. O zama.nlar küçük Sait Paşa Sadrazam 
idi. Fikret usulü dairesinde bu işe teşebbüs etti ve Babı- 
âliye gitti, ruhsat aldı ve Hüseyin Cahit Beyi de muharrir 
olarak bu işe teşrik etti ve gazeteye (Taıiin) ismini vere
rek neşretmeğe başladı. Fakat Tanin gazetesi — Fikretm 
istediği veçhile — Meşrutiyet rejiminin gazetesi ve hak ve 
hürriyet müdafii olacağına, pek çabuk tefessüh eden İtti
hat komitesinin âleti olunca, Fikret fena halde ümitsizliğe 
düşüp me’yus oldu ve arkadaşlariyle bozuştu.' Kendisine 
gönderilen Tanin nüshasının başına (Lâîn) yazarak nüs
hayı iade etti ve matbaadan çıktı gitti. Artık İttihat ve 
Terakkinin resmî vasıtai tebliği olan bu gazeteyi Hüseyin 
Cahi Bey idare ediyor ve (meşhur Trabzon Valisi Kadri 
Beyin oğlu) Hüseyin Kâzım Bey de mâlî idaresine bakıyor
du. Zaten sermayesini o koymuştu galiba. Tanin hayli satı-
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Jıyor ve epey para kazanıyordu. Gazeteden kat’iyen ve ebe
diyen ayrılan Fikretin hissesi epeyce bir yekûn tutuyor
muş., bu parayı ayırıp kendisine takdim ettiler. Fikret nef
retle iade etti. O esnada Darülfünun edebiyat muallim
liğine nasbolundu, lâkin orada da çok duramadı. Galatasa
ray Sultanîsi Müdürlüğüne tâyin olununca memnunen 
kabul etti. Kendisini bu vazifeye davet eden zat, o vaktin 
Maarif Nazırı ve hepimizin muhterem hocası meşhur Ab- 
durrahman Şeref Efendi peit iyi kalbli bir adamdı ve Fik- 
reti çok sever ve cidden takdir ederdi. Galatasaray Sultanî 
mektebi üç yıl evvel kazaya uğrayıp yanmış vıe yalnız du
varları kalmıştı. Bu hayırlı müessesede küçükten beri ter

kibiye görmüş ve yetişmiş olan Fikret onu annesi gibi se
verdi. Lâyıkiyle tamirine canla başla çalıştı ve i'hyâ etti. 
Ondan sonra da idare işlerine şevk ile başladı. Abdurrah- 
man Şeref Efendi Maarif Nezaretinde bulunduğu müddet
çe Fikret, Galatasarayında istediği gibi vazifesini' ifa etti 
denilebiliri Lâkin, İttihat komitesinin arzusiyle, Abdur- 
rahman Şeref Efendinin yerine Emrullah Efendi getiri
lince, gene Fikret'i®, fena halde rahatı bozuldu. Hayatta 
tecrübesi çoğaldıkça titizliği artan ve en ehemmiyetsiz 
kusuru bile dirhemle tartan bu hassas şairin ruhu çok 
üzülmüş, mizacı da feina halde bozulmuştu. Yeni Maarif 
Nazırı Emrullah Efendi, öyle bir iş açtı ki, Fikretin ilel
ebet hükümetten ve cemaatimizden çekilmesine sebep 
oldu.

Maarif Nezaretinin bütçesini tanzim ederken, Mektebi 
Sultanî bütçesinin fasıllarında kendi kendine tasarrufat 
içra etmiş. O mektebin müdürü olan Fikretle bu bapta 
istişare etmesi, Meşrutiyet idaresince muteber usul ve ka
ide icabından ilçen, istişare etmek şöyle dursun, mektep 
müdürüne bu niyetinden bir haber bile vermemişti. Meş
rutiyet usulüne ve kaidelerine büsbütün zıt olan bu keyfî 
muameleye karşı Fikret fena halde sinirlenmiş olmakla
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beraber, metanetini muhafaza etmişti. Ben, o sıralarda 
kendisini gördüm ve eski arkadaşım olan Emrullah Efendi 
merhumun nasıl bir adamcağız olduğunu kısaca anlattık
tan sonra «mâzur görmeliydin!» demiştim «Ben o mektebin 
idaresinden mes’ulüm, müdürüyüm!! Böyle hareket eden 
bir Nazırın mazeretini kabul edip ses çıkarmamak müm
kün olamazdı. Bu fuzulî müdahale mektep idaresini büyük 
müşkülâta düşürecek ve belki de tedrisatı sekteye uğrata
cak bir hareketti. Ben (silsilei merâtip - hierarchie) kaide
sine riayet ettim, birkaç kere makamına gittim, bu mese
le üzerine görüşmek istedim; görmek ve görüşmek miim- 
-kün olamadı!» diye cevap vermiş ve nihayet bu vazifeden 
de kemali ikrah ve infial ile istifa edip 1326 senesi Martı
nın 26 sında bütün bütün işten çekilip Robert College 
mektebine kapanmıştı; bu müessesenin — Anadolu sahili
ne mukabil düşen duvarı yaınmdaki küçük arsaya — Ken
di yaptığı plâna göre— ufak Ibir evceğiz binâ ettirmişti. 
Oraya kapandı kaldıydı.

Bu vak’a azîm bir velveleye meydan verdi. Bizim 
memleketimizde daima olduğu gibi, sinpi maksatların ter
vici ve müdafaası uğrunda hemen, herkes bahse karıştı ve 
halk iki fırka olup yangına körükle gittiler ve Fikret ismi
ni perde ittihaz ederek âdeta bir Dreyfus meselesi ihdas 
etmek gayretine tutuldular. Ben bu bahse girişmedim, bu 
hâdisenin mahiyetini ve mânasını lâyıkiyle anlamak isti
yordum, çünkü pek çabuk tefessüh etmiş olan İttihat ve 
Terakki cemiyeti büyük bir ekseriyetin itimadını ve te
veccühünü kaybetmiş, eski idareye taraftar olanların 
Fikrete taraftarlık perdesi ardında — İttihat hükümetine 
karşı— gayzlarmı ve cür’etlerini arttırmıştı. Asil hâdise
ye gelince, pek basit bir (usul meselesi) ne vücut ver
mişti:

(Bir Maarif Nazırı, Meşrutiyet idaresinde, bir mektep 
müdürüne danışmadan, onunla hiç müzakere etmeden o
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mektep bütçesinde, — keyfine göre tasarrufa kalkışıp — 
fasıllarda tadilât icra'edebilir mi?)

Meselenin mahiyeti bundan ibaretti. Bunu halletmek 
de pek kolaydı. Lâkin, İttihat ve Terakki komitesi de per
de altımdan hükümeti kukla gibi oynatmak sevdasından 
vazgeçmediği için, Fikretin hürriyetperverane celâdetine 
karşı haysiyetini kırmak istiyordu. Maarif Nazırı kabahat
li olduğu halde onu tuttu, ve Fikretin yerine riyazi mual
limi Salih Zekiyi tâyin ettirdi; hükümet taraftarları: 
«Şair gittiyse yerine bir âlim geldi!» diye övünmeğe baş
ladılar ve Meşrutiyet rejimini temsil etmek iddiasında bu
lunan bir hükümetin Meşrutiyet kanunlarına zerre kadar 
riayet etmediğinden dolayı, ne büyük bir kabahat ettiğini 
ve hâdisenin bundan dolayı zuhur etmiş bulunduğunu ha
tırlarına getiremediler. Yeni müdür olan Salih Zeki Bey 
de benim pek samimî doslarımdandı. Riyaziyatta da haki
katen değerli bir âlimdi. Lâkin bundan başka da bir değeri 
yoktu. Seciye bahsinde ise Fikretle kıyas kabul edemez
di. Ben Fikretin asîl çehresini ufkumuzda küsûfa uğratan 
bu hâdiseden cidden müteessir olmuştum. Biliyordum ki, 
artık Fikret, ebediyyen cemaatimizden ayrılıyordu.

Bunun üzerine herkes bahse karıştı, hükümete karşı 
muhalefet kapısı lâyıkiyle açıldı. Şehzade Mecit Efendi de 
bahşe karıştı, oğlunu Sultanîden çıkardı; ve «Ben oğlu
mu — Fikretten feyiz alsın— diye Mektebi Sultanîye tev
di etmiştim!» diyerek bir (güzel tavır-beau geste) ile Fik- 
reti alenen tebcil, İttihat hükümetini de zımnen tezlil etti.. 
Robert College’e çekildiğinden dolayı Fikrete ta’n ve teşni 
edenlere merhum kısa bir cevap verdi: «Tâbiiyeti irfanım 
değişti!» dedi. Pek basit ve zararsız olan bu söze karşı, ta
assup erbâbı jle milliyetçiler muvakkaten bii’leşip kıya
meti kopardılar. Robert Kolej’in kadirşinas ve muktedir 
müdürü (doktor Geyts - Gates), «B'iz kazandık» demekle 
iktifâ ve bizim, Fikreti kaçırmakla ne büyük zarara uğra-
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dığrmıza imâ etti. Sözü bundan ziyade uzatmıyayım; çok 
manidar olan bu hengâmenin tarihi o zamanki gazete sü
tunlarında yazılıdır; artık bugün bu hikâyenin zerre ka
dar ehemmiyeti de kalmamıştır. Yalnız hocamız merhum 
Abdurrahman Şeref Efendinin şu yedi satırlık sözü, mese
lenin hakikî sebebini ifşâ ettiği için onu irad edip bu bâba 
nihayet vereceğim:

«1324 senesi evâhirinde Fikreti Mektebi Sultanî Mü- 
diriyetine şevkettim. Tasavvuratına vücut veriyor, her 
düşündüğünü doğru itikat ediyor, bütün ahvalimizi kendi 
nazariyesi ve dilhâhı veçhile tanzim ve tahvil etmek isti
yordu. Vakıa nazariyeleri kabili itiraz değildi. Bir elin sesi 
çıkmam, bir kişinin emeli ile koca bir devletin köhne re- 
vişi çabuk çabuk tebdil ve ıslah olunamaz. Eyyama uy
mak dürüst takallübata bedel, iyiliği aheste aheste karşı
lamak muktazayı maslahattır, zarurîdir, denildikçe eski 
dik başlılığı harekete gelerek memuriyetini terk ile kaç
mağa hazırlanır idi. Nâz ve niyâz ile mektep müdiriyetioa- 
de tutabildim. Halefim olan nazırlar huyunca gitmedikle
rinden günün birinde küsüp istifa etti.»

Diyor. Bu muhterem ve yumuşak huylu kocamın sözü 
ispat ediyor ki Fikret, — bugünkü tâbire göre— radica- 
list bir inkılâpçı imiş; ve kabili itiraz olmıyan na- 
zariyelere dindârane bir sadakatle iman edermiş. Meş
rutiyet, bu devletin köhne gidişini çabucak değiştirmek 
maksadiyle ilân edilmişti. İttihatçılar — ancak fou iddia- 
îiın meşruiyyetine dayanarak her şeyi altüst ettilerdi. 
Bunu unutmamalıdır. Abdurrahman Şeref Efendi zama
na uymakta daha hayırlı muvaffakiyetler temin edi
leceğine inanan bir oportünist olduğunu ifşâ ediyor. O 
da iyi! Fakat Fikretle taban tabana zıt bir meslek ve seci
ye numunesidir. Ben o vakitler Fikrete daha ince sebepler 
sordumdu. Ciddî bir tavırla yüzüme baktı: «Mektebi Sul

3
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taniye müdür olmak için değil, tavsiyelerini yapmağa âlet 
olayım diye beni buraya getirmilşerdi!» dedi.

Fikretin hayatı — maatteessüf— yarım asır bile sür
memiş ve onum en çok kısmı da inzivâ âleminde geçmiş 
olduğu için memuriyetle hebâ ve heder olan seneleri de 
pek kısa bir zaman sürmüştü. Fakat tercümei hâli berrak 
ve bu memlekette herkesinkinden pâk ve lekesizdir. Onun 
içindir ki aslı olmıyan rivayetlerden bu vakur ve afif ada
mın hayatını tenzih etmek istedim de bu tafsilâtı verdim. 
Bu bizim vazifemizdi.



FİKRET’İN MATBUAT SAHNESİNE ÇIKIŞI
ve

Edebiyatımız âleminde mühim, rolü ve mevikü

Şayanı dikkattir ki, kendi ailesi içinde münzevî bir 
hayat geçirmiş olan Fikret, Mektebi Sultanîde parlak mu
vaffakiyetleriyle terbiyesini ikmal ettikten sonra hassas 
bir mizaç sahibi olduğunu şiire istidadiyle ifşâ etmiş idi. 
(Elde istidat olunca, kâr kendin gösterir!)

Matbuat âlemine ilk adımını attığı zaman, evvelâ (Ter
cümanı Hakikat) gazetesi idarehanesine başvurmuş ve ilk 
yazılariyle Naci tarzında bazı şiir numuneleri vermişti. 
Yiine o nesilden olan Cenap Sahabettin de evvelâ muallim 
Nacinin nüfuzuna kendini kaptırarak kalemini Tercümanı 
Hakikat sutunlarmda denemişti, hattâ o zaman (Mirsâd) ı, 
biraz sonra da (Maarif) mecmuasını müstakillen idare 
eden İsmail Safa da muallim Nacinin lisanını ve üslûbunu 
meşk ittihaz etmelde şiire başlamıştı; Abdülhak Hâmidiin 
(Makber) ini aınlıyamadığmdan dolayı o emsalsiz mersiye
ye (hezeyan) demekten çekinmiyen Naciye taraftardı.

Üstad Ekrem, hocalıkta hakikaten muvaffak ve şakird- 
lerinin hürmet ve muhabbetini kazanabilir; cazip, zarif, 
yakışıklı ve kibar tavırlı bir şair olduğu için, (ve hele 
muallim Nacinin şahsında, muvaffakiyetinde ve şöhretin
de asıl rakibini keşfettiği için) Serveti Fürnunu himayesi 
altma aldı ve Fikreti oraya çekti. Bu pek büyük bir mu
vaffakiyetti. Fikret o sayede yetişti.

Zannederim ki bu garip vaziyetin sebebi o kadar ga
rip değildi. O zaman matbuat âleminde (Edebiyatı cedi
de) nin mürevvici olabilecek bellibaşlı bir gazete, yahut
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haftalık bir mecmua yoktu. Biraz evvel Recai zade hem. 
Mektebi Mülkiyede, hem de Sultaınîde talebeye yalnız ye
ni edebiyat dersleri değil, büyük bir şevk de veriyordu ve 
müstait adamlar yetiştiriyordu. Bu dersler, Tercümanı 
Hakikat sütunlarında (Mes’ut Harâbâti) nin velveleli ten- 
kidatmdan çok daha güzel ve çok daha mühim şeyler ta
lim ediyordu; lâkin arzetmiş olduğum gibi, bu dersler o 
mekteplerde çarçabuk bir uyanıklık devri açmağa sebep 
olduğu için, istibdat hükümeti fena halde kuşkulanarak 
o hamiyetli ve kabiliyetli hocaları perişan etmiş ve mü
nasebetsiz memuriyetlere tâyin edip âdeta muattal bırak
mıştı. Koca Nâmık Kemal de biraz evvel vefat etmiş ve 
arasıra kökreyen sesi işitilmez olmuştu (1).

Klâsik edebiyatımızı gözden düşüren, gazel ve ka
side söylemek zevkinden gençleri koruyan ve büyük ıbir 
gürültüye meydan vermeden Fransız (Romantisme) ini 
bize naklederek edebiyatımızda en büyük bir inkılâbın 
kudretli ve muvaffakiyetli âmili olan Hâmit, hiç mücahit 
bir adam değildi. O yalnız yeni edebiyatın en güzel nümu- 
nelerini verirdi, fakat kendi uzaktaydı; ahmak bir sansür 
burada gazelden ve cülûsiye manzumelerinden maada he
men her şeyi menediyordu. Gençler de henüz bir şuurlu 
cemaat şeklini bulamamıştı. .Halbuki klâsik edebiyatın 
Tercümanı Hakikat gibi bir müsabaka meydanı ve bir

(1) 1888 senesi kânunuevvelinin (ikinci günü) Sakız ada
sında vefat etti. Tevfik Fikret o sene şahadetnamesini alıp 
Galatasaraydan neş’et etmişti. Ne garip bir tesadüf eseridir ki, 
Türk edebiyatı âleminde Namık Kemal gibi bir yiğit şair pek 
vakitsiz olarak kırk sekiz yaşında dünyaya vedâ etmesile bizleri 
öksüz bırakıyorken, Fikret .namiyle şöhret alacak olan başka 
bir yiğit şair ortaya çıkıyor ve hak müdafaası için mübareze 
meydanına atılıyordu! Yine ne garip bir tesadüf cilvesidir ki.
— Fikret de Namık Kemal gibi — vücudu yıpratan ve ruhu in
citen muhitimizde ancak kırk sekiz sene yaşıyabildi ve Kemal 
gibi, elemler, eziyetler içinde telef ve heder oldu gitti!
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vaiz kürsüsü vardı. Bu yevmî gazetenin sahibi ve başmu
harriri olan Ahmet Mithat Efendi de hükümetin her veçhi
le itimadını kazanmış ve ilim, felsefe, din namına bahis 
açar ve sözü geçer bilgiç lâkin pek sığ ve sathî bir adamdı. 
Damadı muallim Naci Ef. de mezhebinde ve mesleğinde, 
meşrebinde ve zevkinde tamamen şarklı olduğu halde za
manının ye belki o zamana kadar gelip geçen Osmanlı şa
irlerinin en muktedir ve selîs nâzımı idi. Medrese tahsili 
de âlâ idi. Çoktanberi inhitata yüz tutmuş ve mahiyetini 
unutmuş olan (klâsik) Osmanlı edebiyatının milliyetini 
muhafaza ederek, birçok uygunsuzluklarını ıslah ve ha
tâlarını tashihe çalışıyordu. Lisanı sadeleştirmek gayretin
de Şinasinin mesleğini takip eden asıl o idi. Nâmık Kemal 
Bey, Recai zade Ekrem Bey —■ ilk zamanlarda— Şinasi 
merhumun sade türkçe şiir için göstermiş olduğu basit nü- 
muneleri, her türlü efkâr ve hissiyat ifadesine kâfi gör
mediler ve hiç o yolda kalemlerini kullanmadılar. Mual
lim Naci, şair olmak itibariyle fevkalâde bir adam değilse 
de, edebî lisanı ıslah hususundaki gayreti yüzünden bizde 
âdeta (yeni klâsik mesleği) nin müessisi olan bir muslih 
(yaüi reformateur) mevkiinde bulunuyordu. Bu gidişe 
muarız ve bu mesleğe muhalif bir vaziyette bulunan yeni 
edebiyat taraftarları, Türkiyenin şüphesiz en büyük şairi 
ve şiir âleminde inkılâpçısı olan Abdülhak Hâmidin Tür- 
kiyeye nakledebildiği Fransız romantizmini terviç etmek
le meşguldüler. Ötekilere nisbeten bunlar çok dilber şiir
ler vücuda getirdilerdi, lâkin bu şiirlerin lisanı bizim eski 
klâsik şiirlerin lisanından daha az muğlâk değildi ki!..

Bu hengâmede artık, Şinasi unutulmuştu. Hattâ kendi 
bile çoktan sezmişti ki, iddiasını delil ile teyid etmek için, 
sade türkçe yazılmış pek değersiz numunelere tevfikan 
siyasî ve ilmî meseleler hakkında makaleler yazmak müm
kün olamıyacaktır. O zarurete binaen (Tasviri Efkâr) ga
zetesinin lisanını, kendi idealine göre sade türkçe değil,
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— Babıâli lisanı resmîsini ıslah eden— büyük Sadrazam 
Reşit Paşanın nümune olarak göstermiş ve kullanmış ol
duğu resmî lisana benzetmek mecburiyetinde bulunmuştu. 
Kendisinin o gazete idaresinde sağ eli olan Nâmık Kemalin 
bu kararda re’yi galip bulunmuş olması da pek muhte
meldir. Fakat Şinasi merhum şu mühim ciheti de lâyıkiy- 
le anlamıştı zannederim ki, saltanat hükümetinin lisanı 
resmîsinde tantanalı terkiplerle müzeyyen haşmetli ve 
âhenkli bir üslûbı beyandan kolay kolay, vazgeçmek müm
kün olamayacaktır. Hattâ kendisi, ilk hamlede (lisanı sa
deleştirmek) dâvası ile meydana atılmış bulunduğu halde 
velinimeti ve kadirşinas hâmisi Sadrazam Reşit Paşaya 
takdim ettiği kasideye:

Âsafâ aklına dübeştedir aklı fe’âl,
Cevheri fıtratına olmuş araz izzü celâl!

matla’lı, klâsik üslûblu beyt ile 'başlamış ve yukarıda beyan 
etmiş olduğum mülâhazâtı tasdik ve te’yid etmişti. Bu 
mesele uğrunda sözü uzatmak istemem, fakat, bu kısa 
mülâhazatımla da anlaşılıyor ki, asırlarca kendi ken
dine tekâmül ederken, yavaş yavaş değişen bir lisan
— bir medenî lisan!— bir mu’cize ile, tarihten evvelki 
şekline ric’at edemez. Maksat sade yazmak ve açık söyle
mekse, hâli hazırda herkesin konuştuğu ve her gün, her
kese, her meramını anlatmak için (en mükemmel vasıta: 
olarak kullanmakta bulunduğu o canlı) ana lisanından da
ha iyi bir nümune olamazdı. Nazımda Muallim Naci bu 
hakikati sezmiş; nesirde de, zamanının (fıkıh, yani juris- 
prudence) de en büyük âlimi ve bilhassa, (Kasas-ı Erib-i 
yâ) müellifi Cevdet Paşa merhum, sade, temiz ve her fikri 
ifadeye kabil bir canlı Türk lisanı nümunesi göstermişlerdi. 
Cevdet Paşa merhumun iltifatına — henüz Tıbbiye tale
besinden iken — mazhar olmuş bulunduğum için lisanı sa
deleştirmek dâvasında muallim Naci Efendiyi takdir etti-
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ğirıi bilirim. Herkes de bu adamı sade lisanı ile pürüzsüz 
ve kusursuz nazmından dolayı beğenirdi. Binaenaleyh, p 
zaman, edebiyat âleminde şöhretine ve nüfuzuna başlıca 
sebep bu kabiliyeti idi. Âdeta Şinasi merhumun yerini 
tutmuş gibiydi. Fakat artık Fransız edebiyatının nüfuzu 
(Victor Hugo), (Lamartine), (Alfred de Mussek) ve arka
daşları gibi, (bizim şairlerimizden çok (büyük ve dâhi) 
adamların müessir şiirleriyle burada tahakküm etmeğe 
başlayınca Naci Efendinin gazelleri yeni neslin mânevî ih- 
tiyacatına kifayet edemedi ve Avrupaya teveccühlerine 
mâni olamadı. İşte asıl o vakit Recai zade genç nesle kıla
vuzluk etmek için fırsat bulmuş oldu, ve o vazifesinde pek 
büyük bir rol oynadı.

Fikret ve Cenap, Tercümanı Hakikat’ten kolayca 
sıyrılmışlardı. Fikret, (Maarif) mecmuasına yazmağa 
başlamıştı sanırım. Safa ile de pek samimî dost olmuşlar
dı. Ben de Safa ile pek dost olmuştum ve arasıra (Maa
rif) e şiir yazardım. Fakat (Hazinei Fünun) u idare eden 
(Andelip) de dostum olduğundan, onun mecmuasına da 
bazı şeyler yazdımdı. Hâsılı o zaman bizim gibi yeni tü
reyen gençler için bir (bocalama devri) idi.

Recai zadenin mektepler haricimde en büyük hiz
meti, Serveti Fünun île Teceddüt devri edebiyatı
nın üçüncü safhasını açmış ve bu sayede Fjikrefin 
İnkişafına müsa;it biir muhit icad etmiş olmaktır. 
Fikret, Serveti: Fünun edebiyatımın en doğru ve 
en kıymetli mümessilidir. San’atımın mahiyeti 

itibariyle de (Pamassiem) dir.

Recai zade Ekrem Bey —yumuşak tabiatli, nazik mi
zaçlı olmakla beraber— pek müteşebbis ve gayretli bir 
adamdı. Mülkiye ve Sultaniye mekteplerinden, nâzikâne 
bir surette atıhp da, Şûrayı Devlet âzası arasına katıldığı 
zaman, eminim ki, gönlü gözü yine o ders kürsülerinde
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kalmıştı. O kadar mesleğine âşık, ve bu şerefli hizmetin
de o kadar muvaffak bir hoca idi! Bütün bu aşkma ve bu 
hizmetine karşı — zannederim— keyfine göre ancak tek 
bir şakirt yetiştirebümişti: Mehmet Tevfik!.. Mektep hari
cinde üstad bu değerli şakirdiyle yalnız kalmıştı. Halbuki 
öte taraftaki' hocanın, yani muallim Naci Efendinin etra
fında bir qrdu vardı; Ekrem Bey, bütün ümidini bu kabi
liyetli ve iradetli genç şairin, ellerine tevdi ve istidadına 
havale etmiş, o kıymetli ümidin tahakkuk etmesini, bü
yük bir şevk ve sarsılmaz bir iman ile Fikretin muvaffa
kiyetle inkişafından bekliyordu. Sözlerim mübalâğaya 
hamlolunmasm!.. Fikret hakkında beslediği ümidi ve onun 
kabiliyet ve kifayetine itimadını çok evvel Ekrem Bey, 
Abdülhak Hâmide söylemişti. Büyük şairimizin şu sözleri 
benim dediklerimi tasdik ve teyid eder; bakınız

«Üstadımız Ekrem merhum, bundan takriben otuz se
ne mukaddem, Şûrayı Devlet dairesinin bir tenha köşe
sinde genç bir zâtla konuşuyordu. Üstad galiba — bu kim
dir? demek istediğimi anladığı için, ben sormadan evvel — 
işte istikbalimizin büyük şairi!., dedi.»

«O genç zat, iki senedenberi bizi ağlatan Tevfik Fik- 
retti. Merhum lâyemûttur!..»

20 Ağustos 1917 
Evet, üstad, bu değerli şakirdiyle matbuat âleminde 

(edebiyatı cedide) yi temsil ve muarızlarına karşı müda
faa etmek için yalnız kalmıştı. Ekrem Bey, pek mahir bir 
(organisateur-teşkilâtçı) olduğunu gösterdi. (Serveti Fü- 
nun) u gözüne kestirdi. Bu mecmua o zamanlar kıymetli 
bir şey değildi. Lâkin sahibi Ahmet İhsan, Mektebi Mül
kiye mezunu zeki, terbiyeli, müteşebbis bir gençti. Üstad 
Ekrem, Ahmet İhsanı ikna etti ve Serveti Fünuna edebî 
bir haysiyet vermekle onu benimsedi ve yükseltti; bu va
sıta ile (edebiyatı cedide) taraftarlarına matbuat âleminde
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ıbir kürsü hitabet kurdu, bir de mücahede meydanı açtı. 
Yeni usule rağbet eden terbiyeli ve mektepli gençlerden o 
sırada göze görünen dört kişi yoktu; mevcut olanlar da
— ilk defa olarak meydana çıkarmağa cesaret ettikleri 
manzumeleri bastırmak için— öteye beriye başvuruyor
lardı.

Üstad onlara doğru yol üzerinde bir yurt gösterdi. O 
yurt, Serveti Fünün idaresi idi. Bu (bocalama devri) ne 
de kat’iyyen nihayet verdi. Bu teşkilâtın pek mühim bir 
semeresi oldu, ve zannederim, onun mânasını lâyıkiyle id
râk ve kıymetini hakkiyle takdir etmiş olanlar bugün bi
le pek az olsa gerektir. Üstad Ekremfn bu himmeti (yeni 
edebiyat) devrim fethetmekle (Serveti Fünun) mecmua
sına da — Osmanlı edebiyatı tarihinde bir parlak safha 
temsil ettiğinden dolayı— mümtaz bir mevki ve rengi 
solmaz bir şöhret kazandırdı. Az bir zamanda Serveti Fü- 
nuna yani (edebiyatı cedide yurdu) na Halil Ziya, Kemal 
zade Ekrem, Cenap Sahabettin, şair Safa, Siyret, Süley
man Paşa zaade Sami, Süleyman Nazif, Rauf, Hüseyin 
Cahit, Ahmet Şuayip, Ahmet Hikmet, Hüseyin Kâzım, dok
tor Suat ve daha bazı müsteit ve kabiliyetli gençler top
landı ve ayni maksadın tahakkuku uğrunda çalışan bu he
yecanlı ve civanmert gençlerin arkadaşlık ve meslekdaş- 
lık zevkiyle elele verip bir münevver cemaat teşkil etmiş 
olması, şüphe yok ki, bütün Osmanlı tarihinde, o âne ka
dar görülmüş bir şey değildi. Bu kültür yurdunun mü
hendis ve müessisi vakıâ üstad Ekrem idi, lâkin bilfiil 
müdürü ve mecmuanın en salâhiyetti muharrir ve musah
hihi Tevfik Fikret idi. Böyle .bir mevkie, böyle fıtrat- 
ten ve mizacen haris olan Fikret, artık hakikaten yerini 
bulmuştu.Hiç kimse de onun kadar kendini arkadaşlarına 
saydıramazd:.

En ziyade onun tesiriyledir ki, (Serveti Fünun edebi
yatı) mn bir mümtaz üslûbu, selim bir zevki, nezih bir
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tarzı beyanı, hulâsa, kendi şahsiyeti belirmeğe başladı. 
Bu (şahsiyeti müştereke), en ziyade Fikretin şemailini an
dırıyordu. Bu tekâmül hâdisesinde Ekrem Beyin şahsiye
tini bile Fikretinld, yavaş yavaş gölgesiyle kaplıyor, sili
yor ve hüsufa uğratıyordu. Ben, bu tabiî tekâmülün gidi
şini ve safhalarının birbirini takip edişini merakla seyre
diyor ve bu müşahedelerimden çok hoşlanıyordum ve çok 
istifade ediyordum. Nihayet anladım ki, üstad Ekremin 
mekteplerde hizmetini amden ve kasden tatil eden hükü
met, onun gençlere hizmet uğrundaki azmine hariçte der
hal mâni olamadı. Zannederim ki, işin pek farkına varama
dı!.. Üstadın mektepler haricinde en büyük hizmeti, bu 
(Serveti Fünun edebiyatı) ile (teceddüt devri) nin üçün
cü safhasını yahut perdesini açmak olmuştur. Başkasının 
nasıl düşündüğünü pek iyi bilemem! Fakat benim anlayı
şıma ve takdirime göre Serveti Fünun edebiyatı, bizde 
Fransızların (Le Parnasse) dedikleri (Devri edebî) ye ta
mamen muadildir. Bu devri üstad Ekremin ve hiç kimse
nin, hattâ Tevfik Fikretin bile şuuru olmadan, teşkil, tesis 
ve„parlak bir (münakkahiyet) ile temsil eden ve bir müd
det yaşatıp edebiyatımızın tarihine geçiren merhum Fik- 
rettir. Bu muvaffakiyeti ihraz etmiş olan Fikret, şair Fik- 
retten daha büyük bir adamdır.

Bir takım sathî-nazar münekkitlerin (Fikret şair de
ğildi, yalnız muktedir bir nazımdı!) demeleri şimdi bir iki 
cümle ile hulâsaten arzetmek istediğim hakikati iptal et
mez. On dokuzuncu asırda yetişen Osmanlı şairleri arasında 
Fikret belki yegâne ve mükemmel bir Pamassien şair nü- 
munesidir, iyi de bir nazımdır; bu ciheti sezip de lâyıkiyle 
kavrıyamadıklarından dolayı iyi anlamamış ve iyi anlata
mamış oldukları şüphesizdir. Fiknetin edebî şahsiyetinde 
ve hizmetinde en bariz olan bu ciheti lâyıkiyle tahlil edip 
mahiyetini göstermek —pek muhtasar olarak yazdığım— 
bu tercümei hal risâlesine sığmaz bir (edebî tenkid) tir;
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o ayrı bir iştir. Şimdilik benim bildiğim Fikretin faal ha
yatında keşfetmek istediğim başka bir şeydir... Bu kavi ve 
pek iyi adamın mizacı nasıl ve ne sebeple bozuldu? O gizli 
sebebi bulmak ve onu bilmek istiyorum!

San’atine cidden âşık olan bu adam, kendini bilirdi. 
Şahsiyeti ile de bihakkin mağrur idi. Dostları, onu pek 
mütevazı gösteriyorlar, pek nazik ve pek terbiyeli bir 
adamdı, demek daha doğrudur. Ben de onun muhabbetini 
kazanmış en yakın ve sadık dostlarından biriydim. İyi bi
lirim ki onun (izzeti nefis -amour propre) i , her hissi
ne hâkim ve her fikrine galipti. San’atta ne kadar kâmil 
bir (parnassien) nümu-nesi ise, ahlâk itibariyle de o kadar 
mümtaz ve tipik —yani cinsine misâl olabilecek—■ bîr 
(stoique) ve kâmil insan numunesidir. Eski Yunanlılar, 
(saSdeti fazilet ahkâmına tevfikan yaşamakta arayan ve 
bulan) adamları (stoique) (*) diye tavsif ve tekrim eder
lerdi. Bizde böyle (bir faziletli adam nümunesi aranılırsa 
Fikretten iyisi bulunamaz. Ben zannediyorum ki, eğer bu 
muhlis ve san’atkâr adamcağız Serveti Fünundaki mev
kiinde ve pek sevdiği edebiyat meşgalesinde ihtiyar olun- 
cıya kadar kalabilseydi, (yani müstebit ve ziyankâr bir 
hükümetin, ve müfsid, pis bir muhitin, her ümidi öl
düren tecavüzlerinden, müdahalelerinden âzade ola
bilseydi), feyyaz tabiatinin inkişafına mâni olan maddî, 
mânevî, siyasî ve İçtimaî âmillerle her adim başında göğüs 
göğüse mücahedeye mecbur bulunduğunu ve nihayet mağ
lûp olduğunu ve en tatlı ve sevgili emellıerini bu yolda 
kurban verdiğini gözüyle görmeseydi, çok nikbin ve hattâ

(*) (Stoik) kelimesi rumcadıri ve (Stoa) lafzından müştak
tır. Ma’nâsı (Revâk, ya’ni Kemer) demektir. Bu (ahlâk Felse
fesi) ini te’sis ve taalîm eden (Zînon), Sokrât’m şakirtlerinden 
di. Atinada (âgora, ya’ni pazar yeri) meydanında, yüksek di
reklerle tutturulmuş kapıya benzeyen bir kemer altında otu
rup talebesine ders verdiğinden dolayı ona Stoik demişler.
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mümin olur ve çok yaşardı hem daha çak eserler vücuda 
getirirdi. O takdirde yalnız (Sis), (Tarihi Kadîm), Doksan 
beşe doğru) gibi manzumelerden mahrum olurduk. Benim 
anladığıma göre yeis onu diniden imandan, jgikarrmştır.. ve 
altı sene bile sürmiven Serveti JSinup^avatmia^anâ^li, 
yalnız dinine imanına zarar vermekla-.kalmamıstır;..-h£nüz 
genç yaşında iken feci bir suretle ölümüne de sebep ol
muştur.

Rübabı Şikeste’sinde bu katil ye’sin bazı âalimini gö
rebiliriz.

Zavallı mazlum Fikret, — (isyanları ve müthiş 
duyjguliasriyle tarifi! mıü'nıkün * odmuyata— vicdan 
adabım herkesten ziyade duymuş ve anlamıştır.
Bföŷ ie bir yelse kendini kaptırdıktan sonra 

ümidinin ebediyyen mahvolduğuna kanaat 
getirmiştir.

Fikret, Osmanlı edebiyatı tarihinde mükemmel, belki 
de tek bir (pamasiyen) dir; demiştim. Bu iddiayı ispat 
etmek için, ben, Fransız edebiyatı tarihinden ıbirçok vesi
kalar bulup bu bahis için bir dikkatli ve mazbut etüd yap
tım ve Parnas şuarâsını da mevzuu bahsederek bizim mer
hum Fikretin o parnasse) devri şairlerinden hangilerine 
benzediğini de şüphesiz delillerle gösterdimdi. Burada 
onun özünü arzetmek için azıcık ihtisâr ederek bu sayfa
lara geçiriyorum. Lâkin evvelâ Fikreti benim samimen 
tanıdığım veçhile herkese tanıttırmak için bir kere daha 
(Rübabı Şikeste) yi dikkatle okuyup onun mâneviyetini 
lâyıkiyle anlamağa çalışmalarını her keşten rica ederim. 
Fikret — şiirleri sathî bir nazarla anlaşılır adamlardan 
değildir. Ben bu adamı, sayın okuyucularıma, iyice tanıt
mak için eserlerinden misal getirmeyi daha ziyade maksa
dıma muvafık buldum.
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Fikret, hususâ Serveti Fünunda bulunduğu zaman, öy
le tam mânasiyle romantik bir şair değildi. Muktedir ve 
beliğ bir şairdi. Gayet selîs bir Osmanlı lisaniyle 
hemen her mesleğin prensiplerine muvafık şiirler yazmış
tır. Hemen hepsini de gayet temiz ve pürüzsüz bir üslûp 
ve beliğ bir edâ ile yazmıştır. Bütün manzumelerinde be- 
dihî olarak göze çarpan 'bu vasıflara bakılınca, ona klâsik 
şâirlerimizin arasında pek yüksek bir mekam tahsis etmek, 
hiç haksiz olmazdı. Lâkin şiddeti heyecanı ile hissiyatının 
taşkınlığı, tam romantik bir mizacı, şâirane alâmeti oldu
ğu için, klâsikler sınıfından sayılması pek doğru olamazdı; 
bu sebeple (parnasiyen) tâbiri, onun hakkında en doğru 
bir sıfat ile tariftir. Fakat en mühim eseri olan (Rübabı 
Şikeste) hiç yeknesak bir kitap değil. Üslûp itibarile 
bile öyle değildir. Onda duygu ve fikir ve itikatça birbi
rine hiç benzemez, hattâ taban tabana zıt şiirler vardır. 
Biz bu farkları dikkatle ta’yîn ederken Fikretin vicdanını 
dalgalandıran fırtınaları lâyıkiyle müşahede etmeye ça
lışalım; ancak o zaman insaniyetperver, hakperest ve 
merhametli ruhunu zehirliyen elemleri ve tedavisi müm
kün olmıyan ve tesliyet kabul etmiyen o katil me’- 
yusiyeti — hakkiyle— keşif ve teşhis edebiliriz. Edince 
de —fıtraten nezih ve hissen necîp doğmuş olan— 
Fikretin nasıl büsbütün (merdümgriz) yani inşamdan 
nefret eden ve kaçan bir adam olduğunu da lâ- 
yıkiyle anlamış oluruz. O vakit de Fikrete değil, bu temiz, 
bu afif, bu cesur, hamiyetli ve fedakâr şairi bu hâle geti
renlere lanet ederiz.

Rübabı Şlkeste’de (Balıkçılar, Nesrin, Seza, hasta ço
cuk) ve daha buna benzer manzumeleri geçiyorum. Onla
rın hemen hepsi de çok temiz bir üslûp ile yapılmış rea
list tablolardır. Fakat şu (Hâbı girizan) dan aldığım bir 
iki mısraa bakınız:
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Evet, her şey uyur, ey leyli mes'ut 
Fakat ben bir ziyayî ra’şedârın 
Enîsi hüznü, bî ârâm u bîsûd,
Müeblbed beklerim bir subh i tânn 
Tulûî nahsım ümmid içinde...
İçim bir medfeni âmâli zinde!

Görüyorsunuz ya!.. (Her şey uyuyor. Yalnız zavallı 
Fikretin uykusunu açıyor! Niçin? O titrek bir ışığın mah
zunluğuna mahrem olarak, hiç dinlenmeyip, faydasız ve 
ebedıyyen bekliyor ki bir karanlık sabahın — ümit için
de! — uğursuzluğu doğsun. (Benim içim canlı emellerin 
mezarıdır, gömüldüğü yerdir!) diyor. Anlaşılıyor ki, bu 
adamcağız yeis ile zehirlenmiş ve içindeki emeller ölmüş
tür. (Gayyai vücud) un tekmilini dikkalte okuyunuz! 
Parçalanamıyacak kadar bütün, müthiş bir tablodur: (Bir 
çukur yerde birikmiş, bulanık, kokmuş bir su ki yılanlar, 
solucanlarla dolu; suyun yüzümde de adacıklar gibi yüzen 
iğrenç bir haşerat bulutu!.. İşte varlığın derin ve karanlık 
bataklığı!.. İşte ruhu ümit ve hevesle dolu olan insaniye- 

, tin, gırtlağına kadar dalıp da içinde yüzdüğü girdap!.. İn
saniyet ne kadar iğrense ve çırpınsa da hiç dinlenmiyerek 
bu murdar ve derin batağın içine inmekte devam edecek!) 
diyor.

Eski İtalyanm meşhur dâhi şairi (Dante) nin Cehen
neminde görülebilen korkunç ve iğrenç manzaralardan bi
rini andıran bu taiblo ile, artist Fikret, hayatımızı tasvir 
ediyor. Dünyayı, (senin benim âşık olduğumuz bu güzel, 
bu ebedlyyen genç dünyayı!) ve bizim medenî dünyamız 
ve muhitimiz olan cemiyeti böyle görüyor!.; Yazık!.. Şüphe 
yok ki bu büyük adam hasta! Her insanı da öyle murdar 
görüyor, ve — gariptir ki bu görüşünün hakikati hâle mu
tabık olup olmadığına— Cenap Şahabettinden başka sora
cak bir adam da bulamıyor.



TEVFİK FİKRET 47

Cenap, (hayatta zevkten büyük maksat aramıyan ve; 
bulamıyan Cenap,) Fikrete, insanın pek pis ve iğrenç bir 
tasvirini yapmıştı: (Canlı bir ciyfe, bir yürür pıhtı salya, 
yahut yalan kusan bir ağız. Kocaman bir karın, küçük bir 
baş., ilh..) Siz bu murdar insan tasvirini (Cenabın mektu
buna cevap) unvaniyle Fikretin yazdığı manzumede lüt
fen görünüz ve okuyunuz!.. Onun nihayetinde Fikret Ce
naba:

Böyle bir zehre karşı sen: «mesûd 
Olabildim!» desen de hulyâ dır.
Olamaz anlayan, gören mes’ud!

Şüphe yok ki (böyle!) gören ve (öyle!) anlıyan mes’ut 
olamaz. O halde?!..

O halde, zavallı insan, hayata nâil olduğuna cidden 
nadim olur. Gûya kendi arzusiyle gelmiş gibi!.. Her neyse! 
Fikret de Cenab’m (1) yaptığı o murdar insan tasvirine 
bakarak hayata nâdim olmuş imiş gibi (Nadimi Hayat) 
unvanlı bir mühim şiir yazıyor ki Rübabın (189) uncu say
fasında münderiçtir. O müthiş şiirin lütfen şu son mıs
ralarını okuyunuz:

Yıllarca teharrî der i mesdûd i necâtî,
Yıllarca metâıble mesâible döğüşmek,
Gezmek bu dikenlikte giranıbar i sefâlet, 
mesmûm, acı bir zehr ile mesmûm... nihayet 
Bir gül koparıp koklamadan toprağa düşmek!.. 
Ben öyle mi sandım seni, ey ömri gam-âlûd?!
Bir telhi i nefretle gönül, nâdim i bîsûd,
Takdis ediyor sâyei kahrında memâtî! (*)

(*) Bu şiiri açık türkçe ile aynen şu hâşiyede arzediyortım: 
(Kurtuluşun kapalı kapısını yıllarca aramak, güçlüklerle, belâ
larla yıllarca boğuşmak ve sefaletin ağır yüküyle bu dikenlik
te gezmek, ve acı bir zehirle ©talanmış (yajıi zehirlenmiş!) 
olarak, en sonunda bir gül koparıp koklamadan (yani bir ar
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Öyle bir hale gelince, insan, (içinde yaşamağa mec
bur bulunduğu muhitin — yekpare bir katı taş gi- 
g i— varlığını sıkıp erittiğini duyar... (Aman, biraz 
ümit için meydan yok mu?) diye feryat eder; de
ğil mi? Açınız (255) inci sayfayı, (Biraz ümit) un
vanlı şiiri okuyunuz. Sonu şu sözlerle bitiyor: (Ey muhi
timizin beni yekpâre sengi hâre gibi erittiği demler! Biraz 
mecali ümit!) diye Fikret boğuk bir sesle bağırıyor. Bu 
müthiş duygular insanın vicdanında, bu fena fikirler de 
zihninde elemsiz, kedersiz d'oğamaz. Bunun ihtimali yok
tur!.. Bu (iktirâb) yani azap duyuş, ölümden beter değil 
midir? Zavallı mazlum Fikret, tarifi mümkün olmıyan bu 
büyük vicdan azabını, herkesten ziyade duymuş ve her 
şairden ziyade belâgatle anlatmıştır.

(İktirâb) unvanlı şiirini okuyunuz! (350) nci sayfada
dır; (Müseddes) yani, ayni kafiyede altışar misrâlı, altı 
kıtadan mürekkep ve her kıtanın son mısraını (müthiş, 
memattan bile müthiş bu iktirâb) cümlesi teşkil eder, 
feci ve beliğ bir kıymetli şiirdir.

Bunlara bakılırsa anlaşılır ki, Fikret, yeis sebebi ile 
ümidinin ebediyyen mahvolduğuna kanaat getirmiştir. 
Gönlü, çalışmak hevesiyle ve (terakki edip kemali hürriyet 
ve istiklâl sayesinde) insanca yaşamak ümidiyle dolu iken 
Serveti Fünunu kendi idealine göre idare etmeğe başla
dığı zaman, on sene sonra işin bu hale müncer olacağını 
düşünebilseydi, keşfedebilseydi, dinden imandan çıkıp da 
(Târihi Kadîm) i yazmağa ve:

zuya nail olup ta sevinmeden) toprağa düşmek!.. (İşte hayatın 
mâ’nâsı ve sonu!.) demek istiyor ve sonra böyle bedbaht geçen 
ömrüne şu sözlerle hitap ve siteni ediyor da:
, Ey gamla bulaşık olan ömür ben seni böyle mi sandım di!.. 
Gönlüm (bu hayat tecrübesinden sonra!) acı bîr iğrenişle, doğ
duğuma pişmandır; senin kahnnın sayesinde (yani bana zul
münden dolayı!) ölümü takdis ediyor; fakat ne fayda!..)
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(Ne zaman geçse bir ketibei şan 
(Dâima rüzgâra hûn efşan 
(Bir bulut sâyebân olur mutlak 
(Başta, en başta kanlı bir bayrak 
(Onu bir kanlı taç eder tâkip 
(Sonra hûnin vesaiti tahrip 
(Mızrak, yay, kılıç...

İlh... demeğe lüzum görür müydü?
Çok daha evvel (Köyün mezarlığında) adlı şiirinde, 

Allaha ıçok dindarâne bir lisanla hitap ederek mağfire
tinin ve rahmetinin hikmetini sormak için:

(Nedir hakikati ey sırrı ekberi mescût!)
Bu derecede dindarâne ve edibâne bir lisan ile hitap 

eden ve mağfiretinden müjdeler alan Fikret değil miydi?.. 
O güzel şiirin nihayetini dikkatle okuyunuz; tam bir müs- 
lüman vicdanına inen lem’ai ilhamı derhal tanıyabilir
siniz.

Her genç adam gibi, askerliğe meftun olan Fikret, bir 
vakitler kılıcı koca bir milletin harisi istiklâli, (yani istik
lâlinin bekçisi) olarak telâkki etmiş ve ona (Zafer Yıldırı
mı), (Şanlı Silâh) gibi vasıflar vermiş!.. (Asker Geçerk
en)) namındaki şiirimde de, kışlanın önünde birdenbire 
parlıyan bir yalın kılıcın selâm dur emrini vermesinden 
kılıcın parıltısıyla tutuşup coşan yine; o Tevfik Fikret idi. 
Hattâ bu mevzular üzerine bu- kadar hamasî, parlak ve 
müessir bir lisanla (koca Osmanlı edebiyatında) öyle beliğ 
bir şiir söylemiş — Tevfik Fikretten başka— tek bir şai
rimiz var mı? Anlaşılıyor ki, bu şiirleri yazdığı zaman za
vallı Fikret, günün birinde bir (Tarihi Kadîm) yazmağa 
mecbur olacağını hiç hatırina getirmemiş imiş. Böyle ha
miyetli, muhlis bir kıymetli şairi en sonra gördüğümüz 
zavallı Fikret hâline sokanlar kimler ise, Fikretin bütün 
günahları onlara râcidir. Bence me’yusiyyet yüzünden

4
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şehit olan- hamiyetli, faziletli ve insaniyetli Fikret, ne de
diyse mazurdur. Onun küfrü, kendisinin bütün fedakâr
lığına karşı, — halktafı değil! —  bir fırkadan ve ancak 
o fırkayı temsil eden o zamanki hükümetten— görmüş 
olduğu küfranı nimetin aksi sadasıdır.

On dokuzuncu asırda romantizm inhitata yü« tuttu. 
Pek muktedir şairlerden bir takımı o fırkadan ayrıl
dılar ve realizm mesleğine meylettiler. Fikretin ha
kikî mevkili bunların arasındadır. Bu cemaatta 
ona pek benzi yen biri var. Fikretin pek mânidar bir 

manzumesi bu müşabeheti tasdik ediyor. Benasemv- 
yen ciheti ne idi?

On dokuzuncu asrın edebiyattaki mesleği romantizm 
idi. Bu bir felsefedir ki, insaniyetin bütün medenî kısmını 
sarsıp çalkalıyacak kadar kuvvetli bir (fikir cereyanı) 
na sebep olmuş ve klasik edebiyatın hükmüne, nüfuzuna 
«nihayet vermişti. Bu harekete meydan açan felsefî akide
nin en doğru düsturunu beyan eden (Jan Jak Ruso) dur. 
Bu filozof, (Geneve) li, fakir ve mizacı bozuk bir saatçinin 
oğludur. Usulü üzere bir terbiye görmemiş, anadan doğar
ken öksüz olmuş pek sefil bir ömür sürmüş, dağlarda, kır
larda serseri gezerek büyümüştü. Tercümei hâli berbattır. 
Bu hususta meşhur (İtiraflar — Les confesstons) rı, okur 
yanlarm yüzünü kızartacak kadar fena ve çirkin bir ser
güzeşttir. Lâkin, zamanında — fou fevkalâde adam— Fran
sa şairlerinin, müstesna bir dâhisi idi.

Ruso, kaba bir köylü kıyafetiyle piervâsız tavriyle 
Parise ilk defa olarak geldiği zaman, klâsik edebiyat
— kurumağa yüz tutmuş bir çiçek gibi — inhitata başla
mıştı. «Hattâ asaletini de muhafaza edemeyip çığrından 
çıkmıştı.» diyen münekkitler, «zaman ile fikirler ve zevk
ler de bir hayli değişmişti. Yeni bir çığır açıp da yol gös
terecek bir cesur müceddit de zuhur etmemişti. Islahat
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namına korkak ve beceriksiz teşebbüslerden başka bir 
hareket de görülmüyordu.» diye mühim mülâhazalar be
yan ediyorlar, (Ruso), acaip kıyafetiyle Parisin en kibar 
salonlarına kabul edilmiş ve söz söylemekte riayet olunan 
âdâba ve teşrifata hiç ehemmiyet vermiyerek ihlâs ve sa
mimiyetle düşündüğünü söylermiş. Fevkalâde acip bir ca
zibesi ve müessir bir samimî hâli varmış. Klâsik edebiya
tın birinci prensipi ve itikat düsturu (La suprematie de 
la raison sur le coeur) cümlesiyle münhasıran ifade ölü
nürdü ki (aklin gönül üzerinde nüfuzu) olması lüzumuna 
inandıklarını gösterir. Şu takdirde edebiyat, ve hele şiir, 
muvazenesiz hissiyatımızı, delicesine sinirliliklerimizi ifa
de etmemeli, makul fikirlerimize, mantıkî ve muntazam 
düşüncelerimize sadıkane tercüman olmalıdır; demek çı
kar. Böyle her şeyde aklı ileri sürmek ve benliğimizi teş
kil eden en derin duygularımıza bile onu takdim etmek 
edebiyatta değil, ancak riyaziyatta doğru çıkar bir usul
dür. Buna felsefede (rasionalizm) derler ki, o devrin bü
yüle filozofu meşhur (Dekart) m mesleği idi. Şüphe yok 
ki klâsik edebiyat, esas düsturum (Dekart) m felsefesin
den almıştı. (Ruso) bunu iptal etti, yukarıda fransızcasmı 
demin zikretmiş olduğum düsturu da altüst ederek: (La 
suprematie du sentiment et de l’imagination sur la raison 
et l’esprit) iddiasını ileri sürdü ve kabul ettirdiydi. Az za
manda bütün Avrupada edebiyat, hattâ âdet bile (roman
tik) oldu (l).B u  vicdan inkılâbında pek çok dikkati çeken 
bir cihet var: Hissiyatımıza bu kadar çok ehemmiyet verin
ce şiirin en mühim mevzuu da elbet duygularımız olacaktır. 
Duygu, vicdanımız haricinde bulunamaz, ağaç, dağ, taş

(1) Yani hissî bir şekil aldı. İnsanların tabiatı dâima miı- 
balegaya meyyal olduğu için, salonlarda Ca’lı ve yapma hassa
siyetler moda oldu. Halbuki klâsisizm akidesinin zihinlere hâ
kim ve âdabı ictimâiyyeye nafiz olduğu devirde, hafiflik ola
rak tavsif edilen (hassâsiyyet) pek ayıp sayılırdı.
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ve tabiat manzaraları gibi!.. Hattâ tabiat bile bizim İn
sanî olan tabiatimiz demek olur. Dışarıdaki cansız tabiat 
değil!.. Felsefe lisanında bu mesleğe (sübjektivizm) derler 
ki, (natüralizm) ve (realizm) mesleklerini red ve iptal 
eder. İşte bu sebepledir ki o meslekler ile romantizm ara
sında — felsefede de, edebiyatta ve güzel san’atlarda 
da— esaslı bir zıddiyet vardır. Halbuki (Ruso) iddiasını 
daha ileri sürüp (şevki tabiî) yi yani (Fransızların (ins- 
tinctj dedikleri (g|arîze) yiü akıldan üstünj tutmuştu. 
Ve kendi eseri olan romantizme (instinctivisme) diye isim 
vermişti.

Zamanımızın en meşhur filozofu olan müteveffa (pro
fesör Bergson) da aynen bu fikirde ve tamamen ayni id
diada bulunuyordu. Bu hususta doğrudan doğruya (Ruso) 
nun tâbi’lerindendir ve Dekart felsefesine mu’terizdir.

Almanyamn filozof - şairi ve âlimlerinden biri olan 
(Göethe) ile çok sevdiği arkadaşı şair Şiller romantizmi 
tamamen kabul etmişler ve o yolda en dilber ve müessir 
eserler vücuda getirmişlerdir. (Şiller) in pek filozofâne 
ibir (nazariye) si d'e var ki, Romantizmin mahiyetini, tarif 
eder. Bunun izahına girişemiyeceğim.

İngilterede (Lord Bâyrın) büyük bir dâhi şair idi. Çok 
ateşli ve heyecanlı şiirler yazdı, ve romantizme kıymet ve 
revaç verdi. Kendisi muvazenesiz ve âdeta delişmen bir 
mizaç sahibiydi. Ziyadesiyle de içkiye müptelâ idi. Son 
derecede pesimist ve (sevdavî) bir genç adamdı. İngilizle- 
rin (spleen) dedikleri bu (kara sevda) yı, kendi şiirleriy
le — sârî bir hastalık gibi — bütün Avrupaya geçirdi. Bu
na (asrın hastalığı) denildi. Fransada (Victor Hügo) her
kesi muvaffakiyeti ile bastırdı, ve romantizm mesleğini 
fransada te’sis ve tervîç etti. Onu herkes bilir. Geçiyo
rum.

Her yerden ziyade Fransada çabuk moda değişir. Vik- 
tor Hügo’nun henüz pek faal bir zamanında, yani (1840)
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senesinde (romantizm) inhitata başlamıştı. Buna da başlı
ca sebep yapmacık nev’inden mübalâğalı bir hassasiyet
te revâç ve meydan verdiğinden dolayı ma’nây ı hayatı 
daima hazin bir çehre ile tasvir eden bu yeni edebi
yat, hakikî Fransa hayatına uymuyor ve onu yanlış 
t>ir surette temsil ve tasvir ediyordu. Birçok genç 
şairler (realist) bir nazarla hayata bakmayı biliyorlar ve 
hayatı öyle tasvir etmek istiyorlardı. Bunlar (romantik) 
fırkasından ayrıldılar ve her şeyde* ziyade bir (manzume) 
nin şekil ve üslûp itibariyle (mükemmel - parfait), (mü- 
nakkah - correcte) ve (zarif - elegant) olmasına ehemmi
yet verirlerdi; demek ki, asıl san’ata ehemmiyet veriyor
lardı. İşte (parnasiyen) unvaniyle romantiklerden ayrılan 
şairler bunlardı: Başta (Lö Kont dölil) olmak üzere bu 
fırkanın en meşhur âzası (Sülli prüdom), (Maria dö He- 
redia), (Fransua Kope) ve (Bodler) gibi kudretli ve 
kabiliyetli genç şâirlerdi. (Lö Kont dölil), izzeti nef
si ve içinde yaşadığı cemaate karşı çekingen vaziye
ti itibariyle (ve hele fıtraten güzelliğe aşkı, zarafete 
meftûniyeti, İntizâma, şekil ve kıyâfete ve üslûbun mü
kemmeliyetine riayeti ve takayyüdü itibariyle,) bayağılı
ğa ve kabalığa (yani Fikretin tâbiriyle gilzate) şiddetle 
nefretinden dolayı, Fikretin aynıdır, diyebilirim; bu iki 
şair birbirine o kadar benzer! Bu Fansız şairinin pek aris
tokrat seciyesini ve tavrını tarîf eden münekkitler ittifakla 
şu hükmü vermişlerdir: (il etait lointain, hautain et de- 
daigneux) yani (insanlardan (uzak!) durur; onlara yük
sekten ibakar, ehemmiyet vermez, ya’nî mütekebbir! hulâ
sa (Herkese yüksekten bakar ve muhakkirâne bakar!) bir 
adamdı! demişlerdir.

Fikret! O kadar merhametli, o kadar insaniyetperver, 
o kadar sevmeğe müstait gönüllü yaratılmış olan Fikret, 
kendisini hayatından bezdiren, bir fırkaya karşı — ve yan
lış olarak — bütün insanlardan iğrendikten (ve hele kahır
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yüzünden ye’se düşüp ruhan ve bedenen hasta olduktan 
sonra) muhitinden ayrı yaşamağa mecbur olmuş, insanlar
dan uzaklaşmış, onları hor ve hakir görmüş, ve bunu (Hey
keli sâiy) unvanlı şiirinde açıkça söylemiştir.

Ey muhtenem ve insaniyetli okuyucularım!.. Muhta
sar notlardan ibaret olan bu mukaddemeyi dikkatle oku
duktan sonra, Fikretin o manzumesini de dikkatle okuyu
nuz, rica ederim. Ben onun en mühim yerlerini açık türk- 
çeye tercüme edip şurada arzediyorum. Göreceksiniz k'i, 
kimseden pervası olmıyan bu (yiğit şair), kendini — her
kesin gördüğünden ve tanıdığından daha iy i— tarif ve 
tasvir etmiştir. İkinci kıtada bakınız, nefret ettiği adam
ları nasıl tasvir ediyor:

«Bütün ufukları kaplayan boşlukta inliyen bir sürü 
hayâletler geziyor ki, hepsi de birbirinden hakir ve istis
kal olunmuş mahlûkattır. Karanlıkta vukua gelen bu kor
kunç ve yırtıcı kargaşalığa, bir demir direk üstünde bir 
heykel (çalışkanlık heykeli olan Fikret!) yüksekten lâkayt 
ve alâkasız bir bakışla bakıyor... Şan ve şeref hırsına, yıl
dırımlara, şimşeklere... ilh... Bu uykusuz kalan çalışkan 
heykel, her şeyden (uzak, lointain) ve san’atin (eğilmek 
bilmiyen -  dedaigneux) ve (mağrur - hautin) çehresiyle 
duruyor ve bakıyor.»

Bu sözlerle (Lö Kont Dölil) in çehresini aynen görü
yorsunuz, değil mi? Eminim ki merhum Fikret Fransız 
münekkitlerinin bu şair hakkında verdikleri hükmü gör
memişti. Fakat kendi de o hâle gelmişti. Yalnız onlardan 
bir mühim farkı var: Hiç onlar gibi lâkayt değildi. Gördü
ğü muameleden pek müteessirdi.

Ve o derin me’yusiyet onu bu hale getirmişti.
(1914) senesi o menhus harbiumumî ilân olunduğu za

man, ben, Bebek, rıhtımı üzerinde eski iskelenin sağ ta
rafında merhum Fikretin Aş'iyânı cihetinde bir güzel ya-
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İmin üst katını işgal etmekte bulunuyordum. Meşhur 
Mümtaz Efendizade Reşit Paşanın oğlu Semih Beyefendi 
beni — yeni yaptırmış oldukları o zariî yalıya— davet 
etmişti. O vakit Göben ve Breslau zırhlıları ile Çanakka- 
lecLen giren Almanlar, İstanbulun ötesinde /berisinde ve 
hususa Boğaziçinde bazı meskenleri işgal ediyorlardı. Ben 
bulunduğum yalıda hem Fikretin, hem de kay m- biraderi 
Doktor Hikmet Beyin yakın komşusu idim.

Ara sıra her ikisini de ziyaret , ederdim. Fikretin birkaiç 
gün tebdilhava için adalara gitmiş olduğunu işittim; on on 
beş gün sonra ciddî hasta olarak avdet etmiş olduğunu 
söylediler. Fena halde endişe ve hayret ettim. Bir müddet- 
tenberi şeker hastalığına müptelâ imiş, ve bu halinden ne 
kendi haberdar imiş, ne de başkaları! Yalnız adada iken 
çok fazla yemek yediğinden ve her gün okkalarca buz yut
tuğundan dolayı dostlarının nazarı dikkatini celbetmiş ve 
muayene edilince anlaşılmış ki hakikat, tehlikeli bir de
recede hasta imiş. Hemen gittim, gördüm. Zahiren yine 
pehlivan gibi kavi idi. Lâkin çehresinin şemâili pek yor
gun, bezgin ve üzgün olduğunu gizliyemiyordu. Ziyade- 
sile de titiz ve sinirli olmuştu. Bundan maada dişleri sapa 
sağlam iken sallanıyor ve ağrısız sızısız dökülüyordu ki 
ilerlemiş şeker hastalığının en bedihî alâmetlerindendir. 
Kendisi artık istirahate mahkûm olmuş, odasından çıkmı
yordu. Çok mahzun oldum, fakat bir şey söylemedim. Ar
tık her iki günde bir, kendisini görmeğe gidiyordum. Has
talık çabuk ilerliyor ve tahribatında devam ediyordu. Ta
biidir ki dost hekimler davet ettik. Hususa kayın biraderi 
Doktor Hikmet Kızilayda aziz dostumuz doktor Adnan ile 
beraber pek mühim vazifeler ifa etmekte idiler; o sırada 
Dr. Adnan da Fikretin evine devama başladı. Bilhassa tah
lillere tekayyüd ediyordu. Bir müddet sonra Fikret’in sağ 
kolu şişti vıe fena bir ağrı zavallı hastaya bir dakika aman 
vermiyordu, çekmekte olduğu azap onu uykusuz bırakı
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yordu. Dr. Adnan bir Alman cerrah ile beraber geldi. Ame
liyata kat’iyyen lüzum görmüşler ve derhal karar vermiş
ler. Sordum ve anladık ki kanında miktarı pek artan şe
kerden dolayı bir flegmon hâsıl olmuş. Ertesi günü ame
liyat icra edilirken, ben de merhumun sağlam kolunu tu
tuyordum. Hissini iptal için bir ilâç kullanmadan, sağ ko
lunu dirseğinden aşağı elinin üstünü de yardılar. Deri al
tında bulunan bütün ensieei şahmiyye tekayyüh etmişti. 
Biçare Fikret, —üç çeyrek saat kadar devam eden bu 
müthiş azaba kahramancasına dayandı. Cerahat temizle
nip yıkanırken, ara sıra!.. (Aman doktor!) dan ibaşka bir 
söz söylemedi. Bu feci hale o kadar, acıdım ki bütün itika
dım bir anda sarsıldı. Hiç bir şeye imanım kalmadı. Ame
liyattan sonra, sarıp yatırdılar. Biz yatak odasının yanın
daki küçücük yazı odasına geçtik. Yavaşça konuşuluyor
du. Anlaşıldı ki mikroplar, sağ elinin üst tarafını da istilâ 
ederek parmakların rubâtlarını âdeta kemirmişlermiş. 
Ben bu sözleri dinlerken — biri sehpada, biri de duvara 
dayalı bulunan— iki portreye bakıyordum. Kara kalemle 
—meşhur genç ressam— Mihri Hanım tarafından başlan
mış ve bitmemiş olan bu portrelere gözlerim dal
dı ve yaşardı. Hemen kendime geldim. Hekimi selâmladık. 
Ben akşama kadar kaldım. Beş on gün zarfında yara iyi
leşmeğe başladı. Doktor Adnan hemen her gün geliyor, 
hastalığın gidişinden bizi haberdar ediyordu. Fakat sağ 
elinin rubâtları az çok katılaşmış ol<Juğu için —pek dilber 
yazı yazan— parmakları da artık kımıldamaz olmuştu. 
Buna hafif bir hareketle çare bulunabileceğini düşünen 
doktorlar bir lâstik top getirdiler ve dâima onu avu
cunda sıkıştırıp jimnastik yapmasını tavsiye ettiler. Ben 
kendisine lâtife edip dedim ki: (Aferin Fikret!. Böyle uslu 
oturur da hiç yaramazlık etmezsen, sana daha ne güzel 
oyuncaklar vereceğiz!.) Zavallı bu sözüme gülmüştü. Lâ
kin o günlerde vefakâr doktor Adnanm yüzünde endişe
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emareleri gördüm ve hemen: (bir şey mi var?) diye sor
dum. (Bu mel’un şeker, böyle uğursuzluklar yapar!... Ci
ğerlerini Basil Kah (verem mikrobu) taarruzundan kur- 
taramıyacağız galiba!) dedi. Hayretler içinde kaldım. Çün
kü Fikretin göğsü pek geniş ve pek te derindi. Her dersten 
birinci çıkan Fikret jimnastikte şubesinin birincisiydi. 
Fakat oldu. Yirmi gün kadar ciğerlerini tedavi ile uğraş
tılar. Mukavemet etti; şükürler olsun kurtuldu, derken 
barsakları ile Periton iltihabı alâmetleri hepimizi telâ
şa düşürdü; mikropların bu hamleleri esnasında hara
reti de şiddetle artmış ve humma nöbetleri esnasında sa
yıklamalar da başlamıştı. Ben ve merhumun ailesine men
sup iki hanım, yatağının yanında nöbet beklerdik. Zavallı 
Fikret iki üç defa oğlunun adını artmıştı. Fakat ekseriya 
humma ateşleri içinde dalgın iken (yıkılıyorum!.) diye 
sayıklardı. Halini herkesten iyi tarif eden bu tek kelime, 
korkunç bir hakikatin muciz bir ifadesi idi!.. Ve bana her 
şeyden ziyade dokunurdu. Gariptir ki Fikret ibu Periton 
iltihabı vartasını da atlattı. Doktor Adnan, dâima merak *
ediyor ve her gün (idrar tahlili) raporuna göre hastalığın 
seyrini dikkatle takip ediyordu. Bir gün Fikret sol böbrek 
tarafında peyda olan fena bir ağrıdan şikâyet etti; bu ağrı 
devam edip duruyor ve ljizi yine ciddî bir surette düşün
dürüyordu. Doktor Adnana (şeker arttı mı acaba?.) de
dim. (Bilâkis eksildi, aseton yapıyor. Ure yok gibi; fakat 
mikroskop ile müşahede edilen ince ince helezonî boru- 
cuklar, böbreklerin harap olduğunu ispat ediyor; bel ta
rafında hissetmekte bulunduğu müz’iç ve muannit sancı 
da onun alâmetidir. Yazık!. İş fena!..) Demiş ve bütün bü
tün bizi nevmit ve me’yus etmişti. Fİkrette humma nöbet
leri yine başladı ve artık devam ediyordu.

Bir gün pek heyecanlı ve sinirli idi; ıben yanında yalnız
dım. Bana bazı dostlarından bahsediyor ve hepsinden de
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şikâyet ediyordu. Âdeta gözü açık olarak sayıklamakta 
bulunduğuna zahip oldum. Gördüm ki bu heyecan ken
disini fena halde yoruyordu. Hüsnü suretle onu susturmak 
istedim. Anladım ki bütün vicdanını çalkayan bu humma
da başı ateşler içinde yanarken hafızasının teheyyücü ve 
intibahı sebebile bildiklerinden bazı kimseleri hatırlıyor. 
Bu sırada onların vefasızlığından şikâyet ederken Cahit 
ile Cavidin isimlerini de büyük bir heyecanla anıverdi; 
ve derhal şikâyete başlıyarak: (Bak, ben nice zamandır 
hastayım!.. Ve kendimi biliyorum. Mahkûmum!. Bunlar 
da beni bir kere görüp hatırımı sormak için gelmediler. 
Ben onlara hizmet ettim, iyi olmalarına ihlâs ile çalış
tım!) Dedi ve yoruldu zavallı. Hemen ıben lâkırdıya baş
ladım; Cahitle Cavidi hakikaten sevdiğini ve onlardan çok 
şeyler ümit ettiğini pek iyi bildiğim için; (Üzülme kardeş!, 
lütfet, dinle!.. Onlar her gün bana seni soruyorlar ve afi
yetinden haber alıyorlar; fakat seni heyecana getirip te 
rahatsız etmekten korktukları için gelemiyorlar. Yanlış 
düşünüp vefasızlıkla onları itham etme!.. Onlar sana ebe- 
diyyen minnettardırlar. Madem* ki görüşmek istiyorsun, 
hemen yarın gider, ikisini alır getiririm!.) dedim. Sözle
rimden memnun oldu ve yatıştı; biraz da istirahat etti. 
Ben ertesi günü doğru İstaribula gittim; Cavit o zaman 
Maliye Nazırıydı; nezarette kendisini gördüm. Yanında meş
hur Topal İsmail Paşa vardı. Biraz tereddüt ettim. Anladı 
yabancı yok!., dedi. Ben de Fikretin halini ta’rif ettikten 
sonra, sitem ettim: (Bu adamcağız son günlerini yaşıyor 
bir kere gelip hatır sormak vazifendi!) dedim. (Birader, 
benim Fikrete karşı ne derin hürmet ve muhlis muhab
betle mütehassis olduğumu bilirsin, fakat onu heyecana 
getirip rahatsız etmek bizi korkuttu ve menetti. Ne vakit 
tasvip edersen maalmemnuniye gideriz.) dedi. (Ben sizi, 
sui zandan kurtarmak için dün senin bu sözlerini hemen 
aynen Fikrete söyledim. Yarın öğleden sonra iki buçukta
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vapur iskelesinde birleşir beraber gideriz. Varayım Cahi- 
de de haiber vereyim!) dedim, onu da matbaasında gör
düm, ve ayni sözleri tekrar ettim. Cahit Bey de aynen Ca- 
vit merhumun sözlerini tekrar etti. Eirtesi günü de buluş
tuk, Aşiyâna gittik. Bu mülâkat, pek samimî oldu ve be
nim rikkatime dokundu idi.

Cahit ile 'Cavit Beyler, Fikreti yatakta üzgün ve 
büzülmüş bir halde görünce kendisine pek hürmet et
tiler. Evvelâ elini öptüler. Fikret te onları müveddetle 
öptü ve terbiyelerine hizmet etmiş, haklarında daima ha
yır dilemiş, saadet temenni etmiş olduğunu söylemekten 
zevk aldı ve teselli buldu idi. Bu muhlisane sözleri öyle 
bir titrek sesle söyledi ki omun güzel, rikkatli ve müved- 
detperver edâsını, hiç bir veçhile tarif edemem; şu kadar 
söyliyebilirim ki pek iyi kalpli bir insan olan Fikretin se
si, o müessir edâsile hatıramda kalmıştır. Her ne zaman 
ve her ne vesile ile olursa olsun onu hatırlarsam, evvelâ 
kulaklarım çınlar, sonra o sesi işitirim ve mutlaka gözle
rim dolar.

Cahit ve Cavit Beyler, çok oturmayıp, (dâima ziyaret 
edeceklerini vâdederek izin, istediler, gittiler. Bu, böbrek 
rahatsızlığı pek çok devam etmedi. Ve kafanı zail olmadı.

Bir gün Fikretten evimize avdet ettikten sonra erken 
yatmıştım. Gece yarısından sonra yatak odamızın kapısı 
vuruldu. Uyandım. Böyle münasebetsiz bir zamanda beni 
uyandırmalarından hayrete düştüm. Saate baktım, ikiyi 

. geçiyordu galiba. Fikret hiç hatırima" gelmedi. Meğer ka
pıyı vuran hizmetçimiz, Fikretin hizmetçisiyle beraber 
yukarı çıkmış imiş. Kapıya kadar gittim. Hayırdır inşaal“ 
lah!. dedim. Allah size ömür versin!. Fikret Bey ibiraz ev
vel vefat etti!.. Deyince bütün ev halkı uyandı. Redingo
tumu giyindim, Aşiyâna gittim. Fikreti ölüm yatağında 
görünce öldüğüne iManamıyacağım geldi. Gürbüz, iri vü
cutlu orta boylu, bir pehlivan gibi yatıyordu. O teessür ile
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mektepteki halini hatırladım. Ondan sekiz on sene sonra 
Recai zade Ekrem Beyin evinde görmüş olduğum hali de 
gözümün önüne geldi. O vakit yirmi üç, yirmi dört yaşla
rında —koç gibi gürbüz— bir güzel ve güler yüzlü genç 
idi. Onu öyle görmüş olanlar, yüz yirmi sene yaşıyacağı- 
na hükmederlerdi. Yirmi beş sene sonra, kederle ve m e- 
yusiyetle fena halde hastalanıp ta şiddetli elemler ve 
azaplar çektikten sonra kırk sekiz yaşında hedrolup gide
ceğini... Hem de veremden öleceğini!.. Hiç tasavvur ede
mezlerdi!. Yazık!. Bu ziyankârlığa!.. Bin kere yazık.

Fikret, gece yansından sonra mecburen kalkmış ve 
idrar yerine vücudunun kanını döküp derhal vefat etmiş 
imiş. Meğer bu (nezfi dem) yani kan boşanması verem 
mikroplarının böbreklerde vukua getirmiş oldukları tah
ribatın neticesi imiş. Zavallı Fikretin, humma ateşiyle 
(yıkılıyorum!) diye sayıkladığı hatırıma geldi!...

Sabah olunca, cenazeyi yıkayıp tekfin edecek olan 
adamlar gelmiş, aşağiki odada bekliyorlardı. O esnada, sı
kı sıkı siyah bir çarşafa bürünmüş ve yüzünü de kalın ibir 
peçe üe örtmüş ufak tefek bîr hanım gelmiş, mutlaka beni 
görmek istiyormuş, yukarı çıkardılar. Bu kadıncağız o ka
dar ağlıyordu ki, peçesi ve çarşafının, önü sırsıklam olmuş
tu. Kat’iyyen peçesini açmak istemedi. Fakat sesini tanır 
gibi oldum. Benim teşrih hocam ve Kadıköyünde komşum 
doktor Rasim Paşanın ikinci kızı şöhretli ve kabiliyetli 
ressam ve heykeltraş Mihri Hanım imiş. Ağlıya ağlıya 
bendeni rica etti, Fikretin çehresinin maskesini ve sağ «li
nin kalıbım almak istedi. Merhumun yazı odasında gör
müş olduğum natamam portreleri de o yapmış ve bunun 
için de beş on gün Fikretin müsafiri olmuş imiş. Tabiî, ri
casını derhal kabul ettim. Alçı ile vazelin getirmiş imiş. 
Su ve kap hazırladık gözümüzün önünde o kalıpları yaptı 
aldı ve Fikretin henüz sırtında bulunan gömleği de pek 
kıymetli bir yadigâr olarak saklıyacağım vâded'erek iste-
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di ve yine çok ağladı. Merhumun refikasının izinini de 
alarak bir makasla, gömleği kesip Mihri Hanıma verdim; 
teşekkür etti. Alıp gitti.

Cenaze tekfin edilmezden biraz evvel, sabahleyin er
kenden (Robert Kolej) in kadirşinas müdürü (Doktor 
Geyts) redingot giymiş olduğu halde geldi ölüm yatağın
da bulunan Fikretin çehresine baktıktan sonra yaşla dol
muş gözlerini bize tevcih ederek: (Fikı ĵj; Beye çok yazık 
oldu. Bir büyük adamdı. Onu muhiti telef etti!) dedi, çe
kildi. Merhumun kayın pederi Mustafa bey de gelmişti. 
Cenaze teçhiz ve tekfin edildi. Merhum son demlerinde 
bir buhran zamanında bana artık herkese1 veda zamanının 
pek yaklaştığım hissettiğinden bahsedip kısaca bazı vasi
yetlerde bulunmuştu. Ve bilhassa evinin zarif bah
çesinde kendi sözlerinden bir kıtasını hakkettirmiş olduğu 
taşm yanına defnolunmasmı tenbih etmişti. Cenazesinde 
Robert kolej talebesinden beş on kişi ile birkaç samimî 
dostunun- hazır bulunmasını ve mezar ibaşında hiç kimse
nin bir kelime söylememesini ve falan falan adamların 
gelmemesini vasiyet etmişti, o adamları da isimleriyle ta
yin etmişti. Cenaze kaldırılacağı zaman merhumun bazı 
arzularından — kayın pederi Mustafa Beye— bahsettim, 
bahçeye defnolunmasma razı olmadı. (Eyüpte aile mezar
lığımız vardır. Bütün aile efradı Fikreti hısım akrabasın
dan ayırmak istemiyorlar. Bu evin ve bahçenin ne olaca
ğı malûm değildir) dedi. Kabul ettik, başka arzularına mu
vafakat etti. Kollej şakirtleri de hocalarından biri ile gel
diler. Hemen yirmi kişi kadar vardı. Aramızda Cenap Sa
habettin de vardı. Eyübe çıktılc, sessizce namazım kıldık 
ve bir viran evin önüne koca Fikreti yine sessizce gömdük. 
O vakit Cenap bana Fikret hakkında bir nutuk vermemi 
teklif etti. Vasiyetini anlattım. Sessizce ayrıldık ve dağıl
dık idi. Nihayet, ben eylülün yedisinde bir sabah kendi 
kendime onun mezarını ziyaret etmeğe gittim. Yolda hep
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onu düşündüm. Mezarında (bir saatten ziyade durdum, yine 
düşündüm. Avdet ettiğim akşam, onun (necip ruhuna) it
haf ettiğim şiiri yazdım.

Onun nasıl bir adam olduğunu anlatmağa lüzum gör
medim.

Yalnız iki nokta hakkında doğru 'bir fikir vermek isti
yorum. Bu adamı çok kimseler idealist olarak tarif et
mişler ve bu k e lle y i  de (hayalperest) mânasiyle telâkki 
etmişlerdi. Vakıa kendisi bir şiirinde (Ben hakikatten ih
tiraz ederim) demişti, ve hakikatin —fakat bazı hakika
tin!__pek fecî olduğunu çok defalar zikir ve iddia etmiş
ti. Bütün bu sözler zaten (romantizm) felsefesinin ilham 
ettiği şeylerdir; bu felsefeyi mazbut bir surette neşreden 
meşhur Alman şairi (Şiller — Schiller), dünyada ihtiya- 
cat-ı tabüyyesine esir olarak yaşamağa mahkûm olan in
san için hürriyet ve binaenaleyh saadet yoktur ve olamaz. 
Onun için bizi bu hayvaniyet âlemine bağlı tutan o maddî 
ihtiyacatm fevkine çıkıp hülya âleminde yaşıyabilmeli- 
yiz ki hür ve mes’ut olabilelim. O halde hayal âleminde 
kendimize —‘keyfimizle göre— bir cennet yaratabilmeliyiz 
ki bahtiyar olalım!., demişti. Bu meselede mülâhazatının 
hulâsası budur. Bu fikri bizim büyük şairimiz Hâmit, bir 
beyit ile pek güzel eda etmiş, ve:

Daim hayalden gelir insana tesliyet
Hep iğbirardır, yüzü, gülmez hakikatin

d/emiştir.
Böyle düşünülünce güzel san’atların bizim saadetimiz

de her şeyden ziyade dahli olmak lâzımgeliyor; çünkü 
san’at muhayyilenin eseri icadıdır. İlim bize acı hakikat
leri keşfedip meyusiyyetimize sebep olduğu için refahiy- 
yetimize çok yardım ettiği halde bizi âkibetimizden me
yus ve bedbin ediyor. İşte san’at ile ilmin arasında esaslı 
bir zıddiyete sebep olarak gösterilen keyfiyetlerden biri
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de budur. Fakat bu türlü muhakemeler (saadeti mutlaka) 
arayan adamların düşüncesidir. Mutlak olarak bizim için 
hiç bir şey yoktur. Fikret 'bu kadar uzun düşünmezdi; 
düşünse ıbile hasta olduktan ve mizacı bozulduktan sonra 
düşündü. Lâkin benim bildiğime göre pek aziz ve yüksek 
bir (ideal) i vardı. Terbiyeli, ve münevver adamların hep
si bir ideal sahibidir. Fakat hepsi idealist değildir. O baş
ka, bu başka! Fikretin büyük bir emeli, terbiye ve talim 
usulünü ıslah etmekti ve Anglo-Amerikan sisteminde bir 
büyük mektep tesis edip kendi bildiği ve istediği veçhile 
onu idare etmek isterdi. Salih Keramet Bey, merhum için 
yazdığı risalede o yeni mektebin bütün programını neş- 
retmiştir. Merak edenler müracaat etsinler. Ben onun 
bu fikrini bilirim ve çok eskidir. Hattâ İttihatçılar —bu 
fikri mevkü tatbika koysun diye— şFikrete. epeyce bir pa
ra da teklif etmişlerdi; fakat onlara dargın olduğu için bu 
parayı kat’iyyen reddetmiş ve sermaye de -tedarik edeme
diği için en büyük arzusunu yerine getireniemişti. Yoksa 
pratik bir fikirdi. Çünkü ■Aın̂ ı̂ k.a.̂ laî,‘ 'pıîü bizim memle
ketimizde ve başka şark memleketlerinde pekâlâ mevkii 
tatbika koydular ve muvaffak oldular.

Fikret pratik adamdı, ve pek iyi bir mürebbi olacak 
adamdı. Yazık ki ona da talihi yardım etmedi, ömrü de ve
fa etmedi. Onun bu meslekte /en iyi şakirdi olan (Satı’ 
Bey) Arabistanda Fikretin usulünü tatbik ediyor.

Fftkret
Coşkun bir rûhtu hemen 
Yüksek bir yerden inen.
Sel gibi geldi geçti.
Fırtınalar koparan 
Yel gibi geldi geçti.
Yazık ki aramızdan 
El gibi geldi geçti!.

Rıza Tevfik
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