M. KEMAL, TEVFIK F~KRET'~N A~~YANINDA
Prof. Dr. AFET~NAN
Bundan elli y~l önce, 19 A~ustos 1918 Tevfik Fikret'in Rumeli
Hisar~ndaki A~iyan~nda üç ki~i bulu~uyorlar.
~ ki ~air karde~ler, Süleyman Nazif (1869 - 1927) ve Faik Ali
Ozansoy (1876 - 1950) büyük vatan ~airi Tevfik Fikret'i meslekda~~
hüviyetleriyle anacaklar ve hât~ra defterine imza atacaklard~ r. Ayn~~
y~l Mondros mütarekesinden sonra, itilâf devletleri sava~la giremedikleri Çanakkale bo~az~n~~ geçerek 13 Kas~m 1918 de ~stanbula gelecek ve 23 Kas~m 1918 de de Kara kuvvetleri ~ehre
ç~kacaklard~r. Ancak, 8 ~ubat 1919 da Frans~z generali Franchet
d'Esperey, beyaz at üzerinde bir zafer alay~~ tertip edercesine,
tekrar Sirkeci'den Beyo~luna gidi~i ve Türklere kar~~~ yap~lan
menfi gösteriler büyük tepki yaratacakt~r. ~~te bu milli hislerimizin rencide edili~i kar~~s~nda Süleyman Nazif 9 ~ubat 1919 da,
sansüre ra~men Hâdisat gazetesinde ne~redilen "Kara bir gün"
makalesini yazm~~t~r. Bu yaz~s~nda Süleyman Nazif, iç ac~s~n~~
dökecek, Frans~z tarihinden örnekler vererek milli hislerini galeyana getirecektir. Bunun üzerine i~gal kuvvetleri kumandan~~ bu
yaz~n~n sahibini kur~una dizdirmek için emir verecek, fakat bunu
tatbik ettiremiyecektir. Nihayet 23 Ocak 1920 de Süleyman Nazif,
Üniversitede Istanbul'daki yabanc~~ i~gal kuvvetlerine kar~~~gelen
sözleriyle, ayd~nlar~m~z~~ heyecana getiren hitabesi sonunda Malta'ya sürgün edilecektir.
Bu olaylar o devrin karanl~klar~nda milli hislerimize ~~~k tutan
ayd~nl~klard~r. Bu me~hur ~airimiz, 1926 da ~öyle seslenecektir :
"Dedem koynunda yatt~kça benimsin ey güzel toprak
,Neler yapm~~~bu millet, en yak~n tarihe bir sor bak
Terim sensin, gö~üm sensin, cihan~m, cennetim hep sen
Nas~l bir zinde millet ç~kt~~gördün hasta sinenden."
Tevfik Fikreti anma defterinde di~er imza, onun küçük karde~i yine ~air Faik Ali Ozansoy'dur. 1918 A~ustos'unda Beyo~lu
mutasarr~fl~~~nda bulunuyor.
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Servetiflinun edebiyat~n~n naz~m ve nesir mümessili olan Faik
Ali yaz~lar~nda, içinde ya~ad~~~~milli bünyemiz ile yak~ndan ilgilidir.
Çanakkale sava~lar~n~~"Payitaht~n Kapusunda" ad~n~~ ta~~yan tiyatro
piyesi ile gönül ve vatan sevgisini dile getiren, klasik tiyatronun
bir örne~ini vermi~~ve orada vatanlar~n~~müdafaa edenler için bir
âbidenin dikilmesini istemi~tir. Daha önce "Ilhan-~~ Vatan" ad~~
alt~nda günü gününe Balkan Harbi olaylar~n~~ ~iirleriyle dile getirmi~tir.
Faik Ali 1936 da "Bu da Türk'ün türküsü" ~iirinde ~öyle sesleniyor :
Ey Türk, ey Güne~o~lu,
Yurdun güzellik dolu,
Topra~~~gül kokulu
Cennettir Anadolu.
Da~, yayla, sonra deniz
Akdeniz, Karadeniz
Marmara ara deniz,
Cennettir Anadolu.
Nungla Atatürk'ün
Yükseldi her ay, her gün
Bak diyor, do~dukça gün,
Cennettir Anadolu.
Ziya Gökalp'in hem~ehrileri (Diyarbak~r) olan bu iki karde~~~air,
M. Kemal Pa~a ile ayn~~yerde, ayn~~gün imzalar~m at~yorlar.
M. Kemal Pa~a Viyana (Karlsbad)'dan yeni dönmü~tür ve 7
A~ustos 1918 de VII. Orduya (Filistin) ikinci defa olarak tayin edilmi~~bulunuyor. O esasen 1918 y~l~n~n Ocak ay~nda müttefikimiz
Almanya'dan döndü~ü zaman, bu harbin kaybedilece~ini bir kumandan vukufiyle biliyordu. Onun için ordumuzu y~pratmadan
Anadolu'nun istilâsm~~önleyecek askeri tedbirleri daha o zamandan
dü~ünmekte oldu~u yaz~l~~belgeleriyle bilinmektedir.
Di~er taraftan M. Kemal Pa~an~n sosyal muhiti sadece askerlik meslekda~lan aras~nda de~ildir. O, zaman~n~n isim yapm~~~
ve toplulu~a yaz~lar~~ve sözleriyle tesir yapan ki~ileriyle tan~~m~~~
ve fikir teatisinde daima bulunmu~tur. Sonradan kendisinden i~itti~~ime göre O, Tevfik Fikret'i daima takdir etmi~tir. Esasen Atatürk
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~iiri seven bir kimse idi. Fakat Tevfik Fikret gibi milli meselelerimizi dile getiren, istibdat devrinin cessur yazar~na, 19 A~ustos 1918 de
hât~ras~n~, bir asker, iki ~air and~~~~zaman ona elbette "peresti~"
ettiklerinin kayd~n~~koyacaklar ve bunu imza edeceklerdi. Geçen y~l
Tevfik Fikret'i beynelmilel sahada "Unesco" nun karariyle do~umunun yüzüncü y~l~n~~ and~k. Vatan ~airi Tevfik Fikret milli benli~ini insanl~~a adam~§ büyük ki~ilerimizdendir. O hürriyetsizlik
ortam~~ içinde ya~arken ~öyle diyor :
"Fikri hür, irfan~~ hür, vicdan~~ hür bir ~airim".
Sonra o, biz kad~nlar~~ da dü~ünen ve medeniyet yolunda Türk
kad~nlar~na ö~renim isteyen fikrin savunucusudur. Der ki : "K~zlar~n~~okutm~yan millet o~ullar~n~~ manevi öksüzlü~e mahkürn etmi~~
demektir, hüsran~na a~las~n".
Tevfik Fikret yaz~lar~nda fikirlerinin özünü verir bize, mesela :
"Bir gün yapacak fen ~u siyah topra~~~alt~n
Her ~ey olacak kudret-i irfanla... inand~m"
diyor.
inanan insanlar~n yurdunda çal~~mak isteyen bizler milli varl~~~m~za fikirleriyle h~z verenlerin önünde "peresti~" etmez miyiz?.
* *

Deftere yaz~lan metin Faik Ali Ozansoy'un el yaz~s~~ ile ~öyledir :
19 A~ustos 1918 pazartesi tavaf-~~tahatturunda bulunmakla mübdhi
peresti~kâran-~~ Fikret.
FA~K ALi

SÜLEYMAN NAZIF
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Bu fotokopiyi bana veren Say~ n Munis Faik Ozansoy'a te~ekkür
ederim.

Afet man

:•••

•

•

