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Ferid Tek'in
Bitmeyen

Son Makalesi

Fiyatı: 250 Kuruş
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Sayın Mehmet Heleteli — DİYARBAKIR
«Sizi usandırıncaya kadar fikir otağınızı
ziyaret edeceğim» diyorsunuz. Biz bu otağı
sizlerin ziyareti için kurmadık mı? Memnun
oluruz.
«İmam - Hatipliye» ve «Yunan Biz K i 
miz?» başlıklı şiirleriniz maalesef elimize geç
medi, öğrencilerinize ithaf ettiğiniz şiir, bir
mum misâli yavrularına, yanarak ve yandık
ça eriyerek ışık saçan bir öğretmenin vedâ
ânını bize yaşattı.
Sizleri düşünüyorum çocuklar, sizleri!..
Durgun suların dipleri gibi kıpır kıpır.
Sizleri düşünüyorum çocuklar, sizleri!..
Mehtaplı gecelerin yıldızları gibi pırıl pırıl,
Petekli kovanların arıları gibi vızıl vızıl,
Çiçekli bahçelerin kuşları gibi cıvıl cıvıl,
Sizleri düşünüyorum çocuklar, sizleri!..
Süzgün bakışlarınızda pul, pul..
Göz yaşlarınızda tane, tane oluyorum..
Siz benim, sevgilerim, duygularını, tatlı
hâtıralarım,
Siz benim, coşkun ümitlerim, mutlu
yarınlarım...
Selâmlar...

Sayın Neclâ ö n d e r — A N K A R A
Bize gönderdiğiniz üç şiirinizde dikkati
mizi çeken ve şiirinize hâkim olan bir unsur
var, «kan». Tam 12 defa ya doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle tekrar etmiş. T. Fik
ret'in sıkıntılı günlerinde yazdığı şiirlerde ay
nı şey var. «Kan, kan, hep kan...» «Kan» ölüInıü, insanın ilk unsurunu hatırlatır. Nitekim^
siz de, «Masal Gibi» şiirinizde yukarda «kan»,

aşağıda «cenin» demişsiniz. Alfred Adler, C.
G. Jung, Steckel, Otto Rank'ın şuuraltı dün
yasının primitiv devire kadar uzanan tortula
rına açtığı pencereden bakılırsa bu tip şiir
lerin dünyası daha kolay anlaşılıyor.
«Taşrada kanadan :
Elleri var tüm dokunmalardan öte
Gözleri var kapatılmış görmeklere
A h bir de sesi var ki
Türkülerde yalın bıçak.
«Kimi Günler»den :
Soluk soluğa bir koşudan
Durakaldın mı bilmem kaçıncı basamakta
Keskin bir koku gibi etkin
Başlar doğurmaya
Boşluk
Başlar kendini
Kemirmesi kişinin...
Başarılar...
Sayın Metin Akbaş — KAYSERİ
«Sevgican'a ithaf ettiğiniz, «Rübâî»yi oku
duk. Yalnız üçüncü mısraınızda biraz durduk:
Dinmez bu ağıt, gökyüzü gülmez, kurumuz
kan,
Sür-git uğunıır yeryüzü, gelmez o
cânım ân.
Tek Tanrı bilin sevgi'yi; tüm sevgiler
üstüne
İnsan o zaman kurtulacaktır acılardan.
İnsanoğlu, «Tanrı sevgisi»ni bütün sevgilerin
üstüne çıkardığı zaman gerçek kurtuluşa el
bette erecektir. Ona ne şüphe...
Bol ilhamlar...
Sayın Halûk Aysoysal — İZMİR
«Şiir dünyasının her kıt'asına ayak bas
mak» Fatihlerin torunlarına mahsus bir kabili
yettir. Sanatla fatihliliği birleştiren bu büyük
milletin aziz evlâtları, sizlerle ne kadar iftihar
etsek azdır.
Alâkanıza teşekkür ederiz. Gönderdiğiniz
şiirlerin hepsini beğendik. Ancak neşir imkânı(Devamı slı. 36'da)
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24 Kasım 1971 günü Ferid Tek yazı masasının başına oturdu. Yontulmuş kalemle
rini ve kâğıtlarını dizmişti. Bir makale yazmak istiyordu. Fakat kuvvetinin yetişip yetiş
meyeceğini bilmiyordu. Başının sol tarafında bir ağırlık ve fikirlerinde bir bulanıklık
vardı. Gözleri iyi görmüyordu. Kalem tutan eli titriyordu. Doksanüç yaşında idi. Tür
kiye hizmetinde geçen uzun ve mücâdele dolu bir hayatın safhaları artık tarih olmuştu.
İkinci Abd-ül-Hamîd devri, Meşrûtiyet, Trablus Harbi, Balkan hezimeti, Türk Ocağının
kuruluşu, Umumî Harb, Mütâreke, düşman işgâli, ümidsiz görünen şartlarda Kuvvâ-i M i l 
liye savaşı, ümidleri aşan zafer ve millî kurtuluş, Cumhuriyet.
Kuvvâ-i Milliye'ye Maliye Vekili olarak katılan Ferid Bey, 1921-1923 yıllarında Fran
sa'da Ankara Hükümetinin mümessili olduktan sonra, 1923'de Cumhuriyetin kuruluşunda,
Dâhiliye Vekili olarak hizmet görmüştü. Köy Kanunu Ferid Bey'in eseri idi. Dışişleri'ne
1925'de tamamen intisâb ederek, 1943'de emekli oluncaya kadar, elçiliklerde bulunmuştu.
Emekli olduktan sonra, 1943 ve 1950'de kendisine tevcih edilen milletvekilliğine nâmzedlik
tekliflerini reddetmişti.
Siyasî hayatın çekişmelerinden bıkmış, belki de muğber idi. Gayretinden ve kabiliyet
lerinden kâfi derecede istifade edilmediği hissi altında olabilirdi. Şahsına, aid konularda
ketum olmakla beraber bir kerre şöyle demişti: «Ben çorakda akdım». Emekliliğinin 28
yılını inzivada geçirdi. Kendisini bazen görmek isteyenler olsa da onları kabul etmek is
temezdi. Hâtıralarını da yazmak istemiyordu. Moda'da, Devriye caddesi üzerindeki Mar
mara'ya nâzır bahçesinde gül yetiştiriyordu.
Memleketinin kaderine derin bir alâka duymağa devam ediyordu. Radyo ve gazete-
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leri dikkat ile takip ederdi. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda, Türkiye'nin teh
dit karşısında yalnız kalması muvacehesinde,
Ferid Bey, Amerikan Büyükelçisi Edwin
Wilson ile görüşmüştü. Tasavvurundaki Batı milletlerinin korunma sistemini Elçiye an
latmış ve böyle bir tedafüi sistemde Türkiye'nin alabileceği ehemmiyete işaret etmişti.
Bu hayat 1966 yılında birden inkitâa uğradı. Kansız düşen Ferid Bey, ağır bir angina
pectoris krizi geçirdi. Bundan sonra, sıhhat muvâzenesini kaybetmemek için, kendisini
isyana sevk edecek derecede, daimî tedavi ve sıkı tedbirler altında yaşadı. Millî mese
leleri elinden geldiği kadar takibe çalışmakla beraber, sıhhat, batla can kaygusu, ön planda
idi.
1970 kışında felâket Ferid Bey'in başına çöktü. Altmış üç yıllık hayat arkadaşı Mü
fide Hanım hastalandı ve 24 Mart 1971 gecesi vefat etti. Bütün ömrü stoik bir metânet
ile ayakda duran vakur Ferid Bey o gece ağlamayı öğrendi.
Yalnız kalan Ferid Bey'in hayatını artık ancak millî meselelere olan ilgisi dolduruyordu. O zaman, Türkiye tarihinin tehlikeli bir safhaya girmiş olduğunu endişe ile gördü.
Uzun tecrübesinde rastlamadığı bir vaziyet, kendi tâbiri ile «bir âbide-i hiyânet» karşı
sında idi. Türkiye'yi yıkmak için, eskiden görülmemiş metotlar kullanılmakta idi. Ferid
Bey'in hayatı boyunca dış düşmanlara karşı savunmağa uğraştığı Türk kalesi, bu sefer
içinden kazanılmak isteniyordu.
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Ferid Bey, tehlikeyi kavrayınca, son kalan gayretini, üstün zekâsının son kuvvetini,
görmemeğe başlayan gözlerinin son ışığını, vatan müdâfaasına vakfetti. Tehlikenin dere
cesini anlatmak, gâfil saydıklarını uyarmak istiyordu. Eski ateşli üslûbunu hatırlatan, fakat
yeisini ve hiddetinin gâleyânını saklayamayan makaleler ve mektublar yazmağa başladı.
Makaleleri bazen neşr oluyordu. Yazdığı mektublara pek nâdiren cevab alırdı. Vakur Fe
rid Bey, son gayretinin en mütevâzı bir kimse üzerinde tesirini görse, sevinirdi.

24 Kasım 1971'de başladığı ve 25 l£asım sabahı öldüğü için bitiremediği makale
şöyle başlıyordu :
«1972 BAŞINDA D Ü N Y A U M U M Î SİYASETİ V E TÜRKİYE»

«Bugün dünyada iki muazzam devlet var : Amerika ve Rusya. Dünyanın umumî
gidişini bunların siyaseti tayin ediyor. 1971 senesinin sonlarına doğru bu i k i superstate'e üç tane daha ilâve olunmak üzeredir : Avrupa, Kızıl Çin ve Japonya. Fakat
bunlar henüz teşekkül ve teessüs etmek üzeredirler.
Avrupa yalnız İsveç'den İtalya'ya kadar mı teşekkül edecek? Yoksa, Rus haki
miyetindeki Şarkî Avrupa da buna birleşerek, hakikî Avrupa devleti, Ukranya hu
dudundan ispanya'ya kadar mı birleşecektir? Bu halde Avrupa dünyanın en büyük
ve kavi devleti olacaktır. Bu henüz meşkûk halde!
Kezâlik Kızıl Çin bugün amorphe halde, yekûn 800 milyonluk bir kitledir. Na
sıl taazuv edecek, malûm değil!
Japonya çok çalışkan ve müteşebbis bir millet olduğu için, yakında, o da, kuv
vet itibarı ile, muazzam devletler sırasına girebilecek görünüyor. Bunu istikbal gös
terecektir.
Fakat halen, dünyaya hâkim iki devlet Amerika ile Rusya'dan ibâretdir. Bu iki
muazzam devletin çalışma şekli birbirine tamamen muhalif olan iki suretdedir. Ame
rika, siyasî, iktisadî hürriyet diyarıdır. Devlet milletin iradesine tâbidir. Bütün mil
let, tam hürriyet içinde, çalışır, kazanır. Maddî, fikri faaliyetin neticesi olarak ser
vetini mütemadiyen, bütün dünya milletlerine ikrâz eder ve onların faizinden müstefîd olur.
Rusya, tamamen buna makûs bir yol takip eder. Rusya bir istibdâd ve esâret di
yarıdır...
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