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rolünün sýnýrýyla ilgili farklý yaklaþýmlar or-
taya koymuþtur. Ancak Ýslâm âlimleri, kiþi-
nin dünyada ve âhiretteki baþarýsýnýn ilâhî
lutuf ve tevfîkten baðýmsýz þekilde ger-
çekleþemeyeceði hususu ile iyiliðe yöne-
lenlerin seçtikleri fiili iþleme gücünü Al-
lah’tan aldýklarý konusunda görüþ birliði-
ne varmýþtýr. Bu durumda insana düþen
görev, iyi ve güzel olana yönelerek bu yol-
da gayret göstermek ve hayýrlý sonucun
gerçekleþmesini Allah’tan beklemektir;
tevfîk de bu beklentinin yerine gelmesi
demektir.
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24 Aralýk 1867’de Ýstanbul Aksaray’da
doðdu. Asýl adý Mehmed Tevfik’tir. Baba-
sý Hâriciye Kalemi’nde memurluk ve çe-
þitli vilâyetlerde mutasarrýflýk yapan Çan-
kýrýlý Hüseyin Efendi, annesi Sakýz adasý
Rumlarý’ndan mühtedî Hüsrev Bey’in kýzý
Hatice Refîa Haným’dýr. Öðrenimine Aksa-
ray’da Mahmudiye Vâlide Rüþdiyesi’nde
baþlayan Mehmed Tevfik, mektebin Dok-
sanüç Harbi’nin ardýndan Rumeli’den ge-
len muhacirlere tahsis edilmesi üzerine
Mekteb-i Sultânî’ye (Galatasaray) gönde-
rildi. Bu mektebin onun þahsiyeti üzerin-
de büyük etkisi vardýr. Hacca giden anne-
si bir kolera salgýnýnda Hicaz’da öldüðün-
den (1879) Tevfik’in gençlik yýllarý büyü-
kannesinin yanýnda geçti. Öðrencilik yýlla-
rýnda disiplini, çalýþkanlýðý ve kiþiliðiyle ho-
calarýnýn dikkatini çekerken bir yandan da

mektep arkadaþlarýnýn sevgisini kazandý.
Galatasaray’da devrin tanýnmýþ hocalarýn-
dan Muallim Feyzi, Recâizâde Mahmud
Ekrem ve Muallim Nâci’den ders gördü.
Edebiyata ve özellikle þiire karþý yeteneði
bu yýllarda ortaya çýktý. Hocalarýnýn teþvi-
kiyle yazdýðý eski tarzdaki ilk þiirleri Mual-
lim Feyzi vasýtasýyla Tercümân-ý Hakî-
kat’ta yayýmlandý (1884-1885).

1888’de Mekteb-i Sultânî’yi birincilikle
bitirdikten sonra ayný yýl Bâbýâli Hâriciye
Odasý’nda çalýþmaya baþladý. Buradaki gö-
revinden hoþlanmadýðý için Sadâret Mektu-
bî Kalemi’ne geçti; ancak verilen maaþý az
bularak eski memuriyetine döndü (1889).
1890’da dayýsýnýn kýzý Nâzýme Haným’la ev-
lendi. 1891’de Ýsmâil Safâ’nýn neþrettiði
Mirsad dergisinin açtýðý tevhîd ve sitâ-
yiþ-i hazret-i pâdiþâhî yarýþmalarýnda bi-
rinci seçildi. 1892 yýlýna kadar devam eden
memuriyeti sýrasýnda Gedikpaþa’daki Ti-
caret Mektebi’nde Fransýzca ve hüsn-i hat
dersleri de verdi. 1894’te arkadaþlarý Hü-
seyin Kâzým Kadri ve Ali Ekrem’le (Bola-
yýr) birlikte Ma‘lûmât dergisini çýkardý;
burada bazý þiirleriyle tercümeleri yayým-
landý. Ayný yýl Mekteb-i Sultânî’de açýlan
Türkçe muallimliði imtihanýný kazanarak
bu okula tayin edildi. Ancak hükümetin
memur maaþlarýnda kesintiye gitmesi üze-
rine istifa etti. Ardýndan hayatýnýn sonu-
na kadar sürdüreceði Robert College’da
Türkçe hocalýðýna baþladý.

1896 yýlý baþlarýnda edebiyatta yenilik
yapmaya hevesli gençlerle yeni bir edebî
topluluk kurmayý arzu eden Recâizâde
Mahmud Ekrem, öðrencisi Ahmed Ýhsan’ý
(Tokgöz) yayýmlamakta olduðu Servet der-
gisini Servet-i Fünûn adýyla edebî bir der-
gi haline getirmeye ve ardýndan Tevfik Fik-
ret’i bu derginin baþýna geçmeye ikna etti.
Servet-i Fünûn böylece Tevfik Fikret’in
yönetiminde Þubat 1896 tarihli 256. sayý-
sýndan itibaren edebiyatta ve özellikle þiir-
de yenilik yapmak isteyen gençlerin top-
landýðý bir edebiyat mahfili durumuna gel-
di. Topluluða katýlanlardan Cenab Þaha-
beddin, Hâlid Ziya (Uþaklýgil), Mehmed Ra-
uf, Hüseyin Cahid (Yalçýn), Hüseyin Suad,
H. Nâzým (Ahmet Reþit Rey), A. Nâdir (Ali Ek-
rem Bolayýr), Ahmed Þuayb, Ýbrâhim Ceh-
dî (Süleyman Nazif), Süleyman Nesib, Fâik
Âlî (Ozansoy) ve Ýsmâil Safâ’nýn yaný sýra
Sâmipaþazâde Sezâi ile Recâizâde Mah-
mud Ekrem ve Abdülhak Hâmid Servet-i
Fünûncularý destekledi.

Türk edebiyatý tarihinde birinci ve ikin-
ci Tanzimat neslinden sonra edebiyatta
Batýlý anlamda asýl yenilikleri gerçekleþti-

yarî fiillerinde yaratma gücü nisbet eden
ve lutuf kavramýna özel bir yer veren Mu‘-
tezile tevfîki de bu anlayýþ çerçevesinde
açýklamaktadýr. Buna göre Allah’ýn tevfîki
inanan kimseye verilen mükâfat veya ki-
þinin baþarýlý olduðuna Allah’ýn hükmet-
mesidir, dolayýsýyla kâfirin baþarýlý kýlýnma-
sý söz konusu deðildir. Ca‘fer b. Harb’e gö-
re tevfîk ve “tesdîd” Allah’ýn iki lutfudur,
ancak bunlar herkes için tecelli etmez.
Ebû Ali el-Cübbâî’ye göre ise tevfîk Allah
tarafýndan bilinen bir lutuftur, O bu lutuf-
ta bulunduðu zaman kiþi iman etmeye
muvaffak olur (Eþ‘arî, Mašålât, s. 262-263).
Kadî Abdülcebbâr, tevfîkin sevap veya mü-
kâfat ya da ilâhî hüküm olduðu biçimin-
deki yorumu isabetli görmez. Ona göre
sorumluluk taþýyan insanýn itaati seçmesi
halinde lutuf kavramý tevfîk diye isimlen-
dirilir (Müteþâbihü’l-Æurßân, s. 735). Mu‘-
tezile’ye ait bu görüþler doðrultusunda
tevfîk, Cenâb-ý Hakk’ýn insana dinî ger-
çekleri görüp anlama ve iradesiyle onlarý
benimseme kabiliyeti vermesi, ayrýca söz
konusu gerçekleri önceden açýklamasý ve
kesin delillerini ortaya koymasýdýr (Þehris-
tânî, s. 411). Ýnsanlarýn iradî fiillerini ilâhî
bir müdahale olmadan meydana getirme
gücüne sahip bulunmadýðýný kabul eden
Eþ‘arî kelâmcýlarýna göre tevfîk kula Allah
tarafýndan fiil anýnda verilir ve sadece ha-
yýr yönünde kullanýlabilir, kötülüðe dönü-
þemez. Diðer bir ifadeyle Allah’ýn tevfîki
O’nun insanlarda hayra yönelmeye elve-
riþli kudreti yaratmasýdýr (a.g.e., s. 412);
dolayýsýyla tevfîk iman etmeleri konusun-
da Allah’ýn müminlere bir lutfu olup sa-
dece onlarý kapsar (Eþ‘arî, el-Ýbâne, s. 68;
Ýbn Fûrek, s. 123). Tevfîki hayýr iþlemesi
için kula verilen güç þeklinde açýklayan Ýbn
Hazm hidayetin bir kýsmýnýn ayný anlamý ta-
þýdýðýný, buna “te’yîd” ve “ismet” de denildi-
ðini belirtir (el-Fa½l, III, 42, 56, 65). Fiile iliþ-
kin kudretin hayýr ve þer olarak iki yönde
kullanýlabildiðini söyleyen Hanefî ve Mâtü-
rîdîler’e göre tevfîk Allah’ýn insanlarda ha-
yýrlý amelle onu yapabilme gücünü bir ara-
ya getirmesidir. Allah müminin hayra olan
isteðini ve yöneliþini bildiðinden onu bu
yönde davranmaya muvaffak kýlar, bir an-
lamda onu sevkeder (Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-
Æurßân, VII, 223; IX, 166). Nitekim Beyâzî-
zâde Ahmed Efendi tevfîkin insanlar için
yardým ve kolaylaþtýrma demek olduðunu
kaydeder (Ýþârâtü’l-merâm, s. 233). Kelâm
âlimleri tevfîk kavramýný hidayet ve ka-
der konularýyla iliþkilendirmiþ, ilâhî ilim,
kudret ve irade sýfatlarýný açýklarken bu-
nun yanýnda kulun sorumluluðunu temel-
lendirmeye çalýþmýþ, onun iradî fiillerdeki
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ret’in makalede deðiþiklik yapmasýna öf-
kelenen Ali Ekrem yazýnýn aslýný Baba Tâ-
hir’in Musavver Ma‘lûmât dergisinde
yayýmlayýnca topluluk içinde ilk çözülme
baþladý. H. Nâzým, Sâmipaþazâde Sezâi ve
Menemenlizâde Tâhir, Ali Ekrem’i destek-
leyip Servet-i Fünûn’dan ayrýldýlar. Bir
süre sonra idarî bir mesele yüzünden Ah-
med Ýhsan’la aralarý açýlýnca Tevfik Fikret
de mecmuayý terketti (1901). Hüseyin Ca-
hid’in Fransýzca’dan çevirdiði Fransýz Ýh-
tilâli’ne dair “Edebiyat ve Hukuk” adlý ya-
zýsý yüzünden dergi hükümet tarafýndan
kapatýldý; böylece topluluk fiilen daðýlmýþ
oldu.

Tevfik Fikret 1905 yýlýnda kýsa aralýklar-
la babasýný ve kýz kardeþini kaybetti. Gö-
rünürde bir sebep yokken babasýnýn Ana-
dolu’ya sürgün edilmesi ve orada ölmesi,
Müftüoðlu Ahmed Hikmet’in kardeþi Re-
fik Bey’le evli olan kýz kardeþinin acýklý ölü-
mü Tevfik Fikret’in ýstýraplarýnýn daha da
artmasýna yol açtý. Ayný yýl Aksaray’daki
konaklarýný satýp Rumelihisarý’nda Robert
College yakýnlarýnda planlarýný kendisinin
çizdiði ve Âþiyan adýný verdiði evi inþa et-
tirerek burada bir nevi inzivaya çekildi.
23 Aðustos 1908’de Tanin’de yayýmlanan
bir yazýsýnda heyecanlý bir dille anlattýðý
Robert College’da edindiði yeni çevre Fik-
ret için bir sýðýnak olmuþtu. Özellikle Âþi-
yan’a yerleþtikten sonra gerek istibdat re-
jimine gerekse içinde yaþadýðý çevreye kar-
þý giderek artan bir kin ve nefret duyma-
ya baþladý. Ülkede yaþanan siyasal ve sos-
yal olaylarý uzaktan takip ettiði bu günler-
de II. Meþrutiyet’in ilânýna kadar elden ele
dolaþan “Sis” (1902), “Sabah Olursa” (1905),
“Târîh-i Kadîm” (1905), “Mâzî-Âtî” ile (1906)
II. Abdülhamid’e bombalý suikast hazýrla-
yan Ermeni komitacýlarýný alkýþladýðý “Bir
Lahza-i Teahhur” (1906) gibi manzumele-
rini yazdý. Bunlar arasýnda özellikle II. Ab-
dülhamid dönemi Ýstanbul’una lânetler
yaðdýran üslûbuyla “Sis” edebî çevrelerde
geniþ yankýlar uyandýrdý. “Sabah Olursa”-
da oðlu Halûk’un þahsýnda gelecek nesil-
lerin kurtuluþu ümidini besler. “Mâzî-Âti”-
de ayný fikir geliþtirilirken doðrudan doð-
ruya geçmiþle geleceðin mukayesesi ya-
pýlýr. Bu yýllarýn en çok yanký uyandýran ve
tenkit edilen baþka bir þiiri de “Bir Lahza-i
Teahhur”dur. 21 Temmuz 1905 günü cu-
ma namazýnýn ardýndan Ermeni komita-
cýlarýnýn II. Abdülhamid’e karþý giriþtiði sui-
kastýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý üzerine
bu þiiri yazan Fikret’in burada hain emel-
ler peþindeki Ermeniler’i alkýþlamasý hem
o yýllarda hem bu þiirin yayýmlandýðý II.
Meþrutiyet sonrasýnda çok eleþtirilmiþtir.

24 Temmuz 1908’de II. Meþrutiyet’in
ilâný üzerine büyük bir sevinçle inzivadan
çýkan Fikret “Millet Þarkýsý” adlý manzu-
meyi kaleme aldý. Daha önce dargýn oldu-
ðu bir kýsým arkadaþlarýyla barýþtý ve yeni
bir fikir hamlesine giriþti. Eski arkadaþla-
rý Hüseyin Cahid ve Hüseyin Kâzým’la bir-
likte adýný kendisinin koyduðu Tanin ga-
zetesini yayýmlamaya baþladý. Kýsa zaman-
da devlet yönetimini ele geçiren Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti, Tevfik Fikret’i maa-
rif nâzýrý yapmak istediyse de o bunu ka-
bul etmedi. Bir kýsým öðrencileri ve yakýn
çevresinin ýsrarý ile Galatasaray Mekteb-i
Sultânîsi’ne müdür oldu (28 Aralýk 1908).
Ayný zamanda Dârülfünun ve Dârülmual-
limîn’de ders verdi. Mekteb-i Sultânî’de o
döneme göre modern eðitim sistemi için
disipline dayalý yeni bir düzen kurdu. Yap-
týðý yenilikler dolayýsýyla hakkýnda çýkan
dedikodularýn artmasý yüzünden dört ay
sonra müdürlükten istifa etti ve Robert
College’daki hocalýðýna döndü. Bu müna-
sebetle Hüseyin Cahid’e yazdýðý mektup-
ta geçen, “Bugün sa‘y ü irfâným tebdîl-i
tâbiiyyet etti” ifadesi ve bir süredir genel
anlamda din karþýsýnda olumsuz bir tavýr
takýnmasý devrin muhafazakâr çevreleri
tarafýndan aleyhinde bir kampanyanýn
baþlatýlmasýna yol açtý. Tanin’in Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’nin yayýn organý haline
gelmesi üzerine 1910’da gazete ile bü-
tün iliþkisini kesti; ayný yýl Dârülfünun ve
Dârülmuallimîn’deki görevlerini de býrak-
tý. 1912’de Meclis-i Meb‘ûsan kapatýlýnca
“Doksan Beþe Doðru” ve Ýttihatçýlar aley-
hine “Hân-ý Yaðmâ” gibi manzumelerini
kaleme aldý.

Mühendislik tahsili yapmak üzere 1909’-
da Ýskoçya’ya gönderdiði oðlu Halûk için

ren Servet-i Fünûn (Edebiyât-ý Cedîde) toplu-
luðunun bütün faaliyeti büyük ölçüde Tev-
fik Fikret’in yönetimindeki bu dergi etra-
fýnda gerçekleþti. Ancak bir süre sonra ba-
basýnýn görevle Hama’ya bir nevi sürgü-
ne gönderilmesi, 1898’de Ýsmâil Safâ’nýn
evinde yaptýklarý bir toplantý sebebiyle bir-
kaç gün tutuklanmasý mizacý aþýrý dere-
cede hassas olan Tevfik Fikret’i büsbütün
tedirgin etti. Baþta kendisi olmak üzere
istibdat idaresinden þikâyetçi olan Servet-i
Fünûncular, Yeni Zelanda’ya göç ederek
orada daha rahat yaþama hayaline kapýl-
dýlar; fakat hayallerini fiilen gerçekleþti-
remeyeceklerini anlayýp bu teþebbüsten
vazgeçtiler. Bu defa Hüseyin Kâzým’ýn Ma-
nisa civarýnda Sarýçam köyündeki çiftli-
ðine gitmeyi düþündülerse de bu tasav-
vurlarýný da gerçekleþtiremediler. Fikret’in
“Bir Mersiye” ve “Yeþil Yurt” adlý þiirleri ha-
yalini kurduðu bu kaçma düþüncesiyle il-
gilidir.

1900 yýlýnda Ýngiltere’nin Güney Afrika’-
da Boerler’i maðlûp etmesi üzerine bu ga-
libiyeti tebrik etmek, bu vesileyle ülkede
hüküm süren istibdat idaresine karþý Ýn-
giltere’nin baský uygulamasýný saðlamak
amacýyla hazýrlanýp Ýngiliz sefâretine ve-
rilen bildiride Tevfik Firket’in imzasýnýn da
bulunmasý dolayýsýyla bir süre Mâbeyin Da-
iresi’nde sorgulandý. Tedirginliðini büsbü-
tün arttýran bu olaylarýn arkasýndan bir
süre toplumdan uzaklaþtý ve sadece þiirle
uðraþtý. Ayný yýl, ilk þiirleri dýþýnda büyük
ölçüde Servet-i Fünûn döneminde yazdý-
ðý þiirlerden meydana gelen Rübâb-ý Þi-
keste’yi yayýmladý. Eser ilgi görünce he-
men ikinci baskýsý yapýldý. Ancak bütün
bunlar onun huzursuzluðunu gidermeye
yetmedi. Ayný günlerde, topluluk mensup-
larýndan Ali Ekrem’in baþta Cenab Þaha-
beddin olmak üzere diðer Servet-i Fünûn
þairlerini aðýr bir dille eleþtirdiði “Þiirimiz”
adlý makalesini bazý deðiþikliklerle Ser-
vet-i Fünûn’da neþretti ve bu davranýþý
büyük bir tepkiyle karþýlandý. Tevfik Fik-

Tevfik Fikret’in planýný kendi yaptýðý Bebek sýrtlarýndaki evi:

Âþiyan Müzesi
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layýþý doðrultusunda ferdi ön plana çýka-
ran þiirler yazmýþtýr. Bu tarihe kadar ha-
yata ve insanlara iyimser bir gözle bakan,
Allah’a inanan, dinî görevlerini yerine ge-
tiren, “Tevhid” ve “Sabah Ezanýnda” gibi
þiirler yazan Fikret, devrin karamsar hava-
sýnýn da etkisiyle mizacýnda meydana ge-
len birtakým deðiþikliklerle giderek kötüm-
ser olmaya, hayattan ve çevresinden þikâ-
yet etmeye, dine karþý kayýtsýz, hatta düþ-
manca bir tavýr almaya baþlamýþ, özellikle
aile hayatýndaki mutsuzluk zamanla bü-
tün yaþayýþýný karartmýþtýr. Hayata baký-
þýndaki bu köklü deðiþikliði bazý edebiyat
tarihçileri kýsmen irsiyet, kýsmen þeker
hastalýðýndan kaynaklanan ýstýrap ve is-
tibdat rejimine karþý duyduðu kin ve nef-
retle açýklamaya çalýþmýþtýr.

Mehmet Kaplan Rübâb-ý Þikeste’deki
þiirleri Fikret’in kendi benini ve duyuþ tar-
zýný anlattýðý þiirler, sanatla ilgili þiirler, kö-
tümserlik duygusunun hâkim olduðu þi-
irler, hayal þiirleri, aþk þiirleri, tabiat þiir-
leri, oðlu Halûk için yazdýðý þiirler, portre-
ler, merhamet ve þefkat þiirleri, vatanî ve
dinî konulu þiirler olmak üzere bazý tema-
lar etrafýnda toplamýþtýr. Tevfik Fikret’in
bu döneme ait “Verin Zavallýlara”, “Rama-
zan Sadakasý”, “Hasta Çocuk”, “Balýkçý-
lar” ve “Sarhoþ” gibi manzumelerinde in-
sanî temalarý iþlediði dikkati çeker. Gide-
rek kötümser bir ruh hali içine girdiði dö-
nemde bu psikolojiyle yazdýðý en dikkate
deðer þiiri “Gayyâ-yý Vücûd”dur. Burada
hayatý böceklerle, solucanlarla, yýlanlarla
dolu bir bataklýða benzetir; insaný da bu
bataklýktan kurtulmak istedikçe kendisi-
ni bir girdap gibi çeken hayatý yaþamak
zorunda kalan zavallý ve bedbaht bir var-
lýk olarak niteler. “Perde-i Tesellî” adlý man-
zumesinde de bu temayý iþleyen þair dün-
yayý göremediði için kör bir dilenciye hay-

ranlýðýný ifade eder. Rübâb-ý Þikeste’nin
“Âveng-i Tesâvîr” bölümünde, etkisinde
kaldýðý Baudelaire’in “Les phares” adlý þii-
rinde yaptýðý gibi Fikret de sevdiði bazý þa-
irlerin (Fuzûlî, Cenab, Nef‘î, Üstad Ekrem,
Nedîm, Hâmid) portrelerini çizer.

1897 Türk-Yunan savaþý dolayýsýyla dev-
rin birçok þairi gibi Tevfik Fikret de bu ko-
nuda birkaç þiir kaleme almýþtýr. Yine Fran-
çois Coppée ve Sully Prudhomme etkisi
görülen bu þiirlerin en tanýnmýþlarý “As-
ker Geçerken”, “Ken‘an”, “Hasan’ýn Gazâ-
sý” ve “Kýlýç”týr. Dinî muhtevalý þiirleri ara-
sýnda en çok bilineni olan gençlik döne-
mine ait “Sabah Ezanýnda” ezan sesinin
tabiattaki yansýmasý üzerinde durur. Tev-
fik Fikret, Servet-i Fünûn dönemine ait
þiirlerinde daha çok Fransýz parnas þairi
F. Coppée’nin etkisinde kalmýþ, duyuþ tar-
zý bakýmýndan romantik olmakla beraber
örnek aldýðý parnasyenler gibi þekil mü-
kemmelliðine aþýrý derecede önem ver-
miþtir. 1900 yýlýndan itibaren daha çok si-
yasal ve sosyal içerikli manzumeler yaz-
mýþ, “Târîh-i Kadîm” dýþýnda bunlarý Rü-
bâb-ý Þikeste’nin 1908’den sonra yapý-
lan baskýsýna dahil etmiþtir. Bu dönemin
þiirleri arasýnda en çok dikkat çeken “Sis”-
tir. Ýstibdadýn bütün aðýrlýðýyla hissedildi-
ði 1902 yýlýnýn bir Þubat günü Boðaz’a sis
çöker ve akþama kadar devam eder. Uzun
zamandýr evi hafiyelerin gözetimi altýnda
bulunan Fikret, Boðaz’daki sis ile yaþanan
hayattaki boðucu havayý þiirinde birleþti-
rir. Burada nefret ettiði II. Abdülhamid
devri Ýstanbul’una lânetler yaðdýrýrken bir
yandan da toplumun ahlâkî zaaflarýný te-
ker teker sayar. 1908’den sonra yazdýðý
“Rücû”da ise “Sis”te söylediklerinin bir kýs-
mýndan vazgeçmiþ görünür; orduyu ve va-
tanýn seçkin evlâtlarýný bir tür kurtarýcý
olarak yüceltir.

Tevfik Fikret’in yaþanýlan hayatýn sürek-
li deðiþimden ibaret olduðunu dile getir-
diði “Mâzî-Âtî”; istibdat rejiminin ardýn-
dan Ýttihatçýlar’la gelen hürriyet havasýnýn
kýsa bir süre sonra zorbalýða dönüþtüðü,
kanun, hürriyet, adalet gibi kavramlarýn
ayaklar altýna alýndýðý II. Meþrutiyet dö-
neminin aðýr bir hicvi olan “Hân-ý Yaðmâ”
ile “Târîh-i Kadîm” bu dönemin en dikka-
te deðer örnekleridir. Fikret taraftarlarýn-
ca taassuba karþý müsbet ilim ve müsbet
düþüncenin müdafaasý gibi takdim edil-
meye çalýþýlan “Târîh-i Kadîm”de tarihi
baþtan baþa kanlý sahnelerden ve savaþ-
lardan ibaret gören Tevfik Fikret burada
açýkça dine ve Tanrý’ya karþý isyankâr bir
tavýr sergilemiþtir. Kendisi gelenekten ve
içinde yaþadýðý toplumun deðer hüküm-

yazdýðý þiirleri Halûk’un Defteri adýyla
yayýmladý (1911). Aleyhinde bir kampan-
ya yürüten bazý çevrelere karþý kendisini
müdafaa eden eski arkadaþlarýna hita-
ben Rübâb’ýn Cevabý’ný neþretti (1911).
Hece vezniyle ve sade bir dille çocuklar
için kaleme aldýðý manzumelerden mey-
dana gelen Þermin ise (1914) Fikret’in
öteden beri özlemini duyduðu yeni insan
tipiyle yakýndan ilgilidir. Osmanlý Devleti’-
nin I. Dünya Savaþý’na girmesine þiddetle
karþý çýkan Tevfik Fikret, cihâd-ý mukaddes
ilân edilerek girilen bu savaþ dolayýsýyla ve
ironik bir üslûpla “Fetâvâ-yý Þerîfeden Son-
ra Sancak-ý Þerîf Huzurunda” adlý manzu-
mesini yazdý. Ýttihâd-ý Ýslâm taraftarý Meh-
med Âkif’in [Ersoy], 1914’te yayýmladýðý
Süleymaniye Kürsüsü’nde, edebiyat çev-
relerinde elden ele dolaþan “Târîh-i Kadîm”
manzumesi dolayýsýyla Tevfik Fikret için,
tahkir edici diðer sözlerle birlikte “zangoç”
tabirini kullanmasý üzerine Fikret, kendi-
sinin dinsizliðini ve genel anlamda bütün
semavî dinlerin karþýsýnda olduðunu açýk-
ça ilân ettiði “Târîh-i Kadîm’e Zeyl”i kale-
me aldý. Uzun süredir þeker hastalýðýna
müptelâ olduðu anlaþýlan Fikret, hastalý-
ðý zamanýnda teþhis ve tedavi edilmedi-
ðinden 1915 yýlý baþlarýnda âniden yata-
ða düþtü ve 18-19 Aðustos gecesi öldü.
Cenazesi aile mezarlýðýnýn bulunduðu Eyüp-
sultan’a gömüldü. Vasiyeti gereði mezarý
daha sonra Ýstanbul Belediyesi tarafýndan
Edebiyât-ý Cedîde Müzesi haline getirilen
(1945) Rumelihisarý’ndaki Âþiyan’ýn bahçe-
sine nakledildi (1962).

Küçük yaþtan beri þiirle ve resimle uð-
raþan Tevfik Fikret’in ilk þiir denemeleri di-
van edebiyatý tarzýndadýr. Gençlik yýllarýn-
da, eski þiir anlayýþýný sürdürmeye çalýþan
Muallim Nâci ve Muallim Feyzi’den etkilen-
miþ, bu etki Recâizâde Mahmud Ekrem
ve Abdülhak Hâmid’i tanýdýktan sonra on-
larýn tarafýna doðru yön deðiþtirmiþtir. Fik-
ret’in daha çok Mirsad, Ma‘lûmât, Ma-
ârif ve Mekteb dergilerinde çýkan bu dö-
neme ait þiirlerinde bir yenilik görülmez.
Daha ziyade romantik aþk ve tabiat konu-
larýný iþlediði bu þiirlerden bir kýsmýný Rü-
bâb-ý Þikeste’nin “Eski Þeyler” bölümüne
dahil etmiþtir. Tevfik Fikret bu taklit dö-
neminin ardýndan kendi þahsiyetini bul-
ma yolunda bazý denemelere giriþmiþ, te-
sadüfen bir antolojide þiirlerini okuduðu
Charles Baudelaire, Sully Prudhomme ve
özellikle François Coppée’yi tanýdýktan son-
ra asýl çizgisini belirlemiþtir. Servet-i Fü-
nûn’un baþýna geçtiði 1896 yýlýndan iti-
baren topluluðun daðýlýþýna kadar geçen
beþ yýl içinde daha çok sanat için sanat an-
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rada idealleþtirilen kiþi akla ve bilgiye, ge-
liþmeye, hakkýn kuvvete üstün geleceði-
ne, insanlar arasýnda kardeþliðe ve dünya
birliði idealine inanan yeni bir insan tipi-
dir. Hayatýnýn son yýllarýnda yazdýðý Þer-
min ise onun doðrudan doðruya özlemi-
ni çektiði yeni insan tipiyle ilgilidir. Bu ki-
taptaki þiirler yeni Türkiye için Amerikan
terbiyesine göre yetiþtirilmesini arzuladý-
ðý, pratik hayatta baþarýlý olabilecek insan
tipinin idealize edilmesinden ibaret gö-
rünmektedir. Bu insan tipinin yeni bir eði-
tim metoduyla yetiþtirilebileceðini düþü-
nen Fikret, arkadaþý Sâtý Bey’le birlikte Ye-
ni Mektep adýyla bir okul kurmak istemiþ,
bunu gerçekleþtiremeyince burada ileri
sürdüðü bazý düþünceleri Galatasaray Mek-
teb-i Sultânîsi müdürlüðü sýrasýnda uygu-
lamaya çalýþmýþtýr.

Tevfik Fikret’in Türk þiirine getirmiþ ol-
duðu yeniliklerden biri þiirin yapýsýyla ilgi-
lidir. Þiirde beyit hâkimiyeti yerine daha
önce Abdülhak Hâmid’in denediði, anlamýn
þiirin bütününe yayýlmasý anlayýþý Fikret
tarafýndan büyük ölçüde uygulanmýþtýr.
Özellikle onun anlatýma dayalý manzume-
lerinde artýk cümle ve dolayýsýyla anlam
bütünlüðü tam bir serbestlik kazanýr. Fik-
ret, ayrýca baþta “sone” olmak üzere Fran-
sýz nazým þekilleriyle birlikte eski þiirin müs-
tezadlarýný hatýrlatan serbest müstezad ör-
neklerini denemiþtir.

Tevfik Fikret, edebiyat çevresine ilk adým-
larýný attýðý tarihten itibaren edebî yazýla-
rýyla dikkat çekmiþtir. 1891 yýlýndan baþ-
layarak Mirsad, Ma‘lûmât ve Maârif der-
gilerinde yayýmlanan bu tür yazýlarýný Ta-
rîk gazetesinde “Hafta-i Edebî” baþlýklý ya-
zýlarý ile Servet-i Fünûn’daki “Musâhabe-i
Edebiyye”leri takip eder. Bunlarda daha
çok þiir dili, vezinler, nazîrecilik, Türk ede-
biyatýnda nesir meselesi ve roman okuyu-
cusu gibi konularý ele almýþtýr. Bütün çalýþ-
malarýnda titiz bir sanatkâr karakteri gös-

teren Tevfik Fikret, Halûk’un Defteri’ni
kendi el yazýsýyla bastýrdýðý gibi þiirleri ara-
sýna da birtakým desenler çizmiþtir. Ay-
rýca portre, natürmort ve peyzaj tablo-
larýyla oldukça baþarýlý bir yaðlý boya res-
samýdýr.

Eserleri. Rübâb-ý Þikeste (Ýstanbul 1316,
4. bs., 1327), Târîh-i Kadîm (Ýstanbul
1321), Halûk’un Defteri (1327), Rübâb’ýn
Cevabý (1327), Þermin (1330). Yeni harf-
lerle de çeþitli baskýlarý yapýlan Rübâb-ý
Þikeste’nin þairin kitaplarýna dahil etme-
diði diðer þiirleriyle birlikte Tevfik Fik-
ret’in Bütün Þiirleri (haz. Âsým Bezirci,
Ýstanbul 1984) ve Tevfik Fikret-Bütün
Þiirleri (haz. Ýsmail Parlatýr – Nurullah
Çetin, Ankara 2001) adýyla iki baskýsý ya-
pýlmýþ, dergilerde kalan dil ve edebiyatla
ilgili makaleleri Dil ve Edebiyat Yazýla-
rý’nda bir araya getirilmiþtir (haz. Ýsmail
Parlatýr, Ankara 1987). Tevfik Fikret’in Ýs-
tanbul Belediyesi Arþivi’nde bulunan ev-
rakýnýn bir kýsmý Mektuplarla Tevfik Fik-
ret ve Çevresi (haz. M. Fatih Andý – Yýl-
maz Taþçýoðlu – Hüseyin Yorulmaz, Ýstan-
bul 1999), Kartpostallarla Tevfik Fikret
ve Çevresi (haz. M. Fatih Andý – Yýlmaz
Taþçýoðlu – Hüseyin Yorulmaz, Ýstanbul
1999) adýyla neþredilmiþtir. Âþiyan Müze-
si’ndeki yaðlý boya, sulu boya ve karaka-
lem resimleri Çizgiler ve Renkler Ara-
sýnda Tevfik Fikret ismiyle albüm halin-
de basýlmýþtýr (Ýstanbul 2005).
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lerinden tamamen uzaklaþmýþ, mâziyi kor-
kunç tablolardan ibaret görmüþ, kahra-
manlýðý da küçümsemiþtir. Fikret mutlak
anlamda barýþ ve adaletin hüküm sürdü-
ðü bir dünya özler, kul ile Tanrý’yý ayýran
bir dini kabul etmez. Hatta Allah’ýn ken-
disine yaklaþýlmaz olduðunu, yeryüzünden
yükselen feryat ve þikâyetlerin cevapsýz
kaldýðýný söyleyecek kadar ileri gider. Meh-
met Ali Ayni bu düþüncelere karþý Reybî-
lik, Bedbinlik, Lâilâhîlik Nedir adýyla
bir eser kaleme alýr. Mehmed Âkif’e ce-
vap olarak yazdýðý “Târîh-i Kadîm’e Zeyl”-
de ise dinî inançlarý tamamen reddeden
Fikret, tarih ve din düþmanlýðýný açýkça di-
le getirerek kendisinin panteizm diye ad-
landýrýlabilecek bir nevi tabiat dinine inan-
dýðýný söyler.

Fikret’in hayatýnda, mizacýnýn deðiþme-
sinde ve hayata baðlanmasýnda oðlu Ha-
lûk’un önemli rolü vardýr. 1895 yýlýnda do-
ðan Halûk, Fikret’in kýsa bir süre de olsa
hayata bakýþýný deðiþtirir ve özellikle II. Meþ-
rutiyet’ten sonra yazacaðý þiirlerde görü-
len geleceðe ümitle bakma düþüncesini
uyandýrýr. Fikret Rübâb-ý Þikeste’de Ha-
lûk için beþ þiire yer vermiþtir. Çocuk sev-
gisi, ýstýrap ve merhamet duygularýnýn iþ-
lendiði “Halûk’un Bayramý”nda bayram do-
layýsýyla yeni elbiselerini giymiþ, sevinç ve
mutluluk içindeki oðlu ile sefalet içindeki
fakir bir çocuðu mukayese eder ve oðlu-
na üstündeki elbiseleri çýkarýp fakir çocu-
ða vermesini söyler. Halûk’u Ýskoçya’ya
gönderdikten sonra onun için yazdýðý man-
zumelerin bir kýsmýný bir araya getirdiði
Halûk’un Defteri’nde oðlunu ülkede in-
kýlâp yapacak gençliðin sembolü olarak
görür ve burada ülkenin geleceði üzerin-
de düþünür. Halûk gittiði ülkede ilim ve fen
tahsil edecek, öðrendiklerini memleketi-
ne getirecektir. Kitaptaki en çok tartýþýlan
þiirlerden biri olan “Halûk’un Âmentüsü”n-
de, Âmentü’deki iman esaslarýnýn yerini
tamamen dünyevî inançlar almýþtýr. Bu-

Tevfik Fikret’in el yazýsý ve imzasý (Abdullah Uçman arþivi)

Tevfik Fikret’in

kendi eliyle

yaptýðý

karakalem

portresi

(Âþiyan Müzesi)
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olan Tevfîk el-Hakîm Tiyatrosu’nun çekir-
deðini meydana getirdi. Yine bu dönem-
de Ukkaþe Kardeþler Tiyatrosu için baba-
sýndan çekinmesi sebebiyle Hüseyin Tev-
fîk takma adýyla birkaç oyun kaleme al-
dý. Muhtemelen babasýnýn isteði üzerine
1921’de Hukuk Fakültesi’ne girdi. Fran-
sýzca’nýn Mýsýr hukuku için önemini kav-
rayarak Fransýzca öðrenmeye ve bu dilde
yazýlmýþ tiyatro eserleriyle eleþtirilerini oku-
maya baþladý (Sicnü’l-£umr, s. 154-155).
1924’te Hukuk Fakültesi’nden mezun ol-
duktan sonra babasý onu hukuk alanýnda
doktora yapmak üzere Paris’e gönderdi.
Ancak Paris’te hukuk eðitiminden çok ti-
yatro eserleriyle ilgilendi. Shakespeare, Go-
ethe, Maeterlinck, Ibsen ve Pirandello’nun
oyunlarýný izledi. Tiyatro yanýnda Fransýz
kültürüne yöneldi; Hippolyte Adolphe Ta-
ine’nin yazýlarýný inceledi. Yazarlýk mace-
rasý, kendi deyimiyle gerçek kültürün kay-
naklarýndan içebildiði Avrupa’ya ulaþma-
sýndan sonra baþladý. Tevfîk el-Hakîm 1927’-
de doktora yapmadan Mýsýr’a döndü ve
Ýskenderiye adliyesinde göreve baþladý. Ar-
dýndan savcý vekili olarak tayin edildi; Tan-
ta, Desûk, Demenhûr ve Fâriskûr gibi þe-
hirlerde beþ yýl kadar bu görevde çalýþtý
(1929-1934). 1933’te yayýmladýðý Ehlü’l-
kehf adlý oyunundan sonra ünü arttý. Ön-
ce Eðitim Bakanlýðý’nýn araþtýrma bölümü-
nün (1934), ardýndan Sosyal Ýþler Bakan-
lýðý’nýn bilgi servisinin (1939) yöneticiliðine
getirildi. 1951’de Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’-
nin genel müdürü oldu. 1956 yýlýnda el-
Meclisü’l-a‘lâ li’l-fünûn ve’l-âdâb üyeliðine
seçildi. 1959’da UNESCO’nun Mýsýr tem-
silcisi sýfatýyla Paris’e gitti ve kendi iste-
ðiyle 1960’ta geri döndü. 27 Temmuz 1987
tarihindeki ölümüne kadar el-Meclisü’l-a‘lâ
li’l-fünûn ve’l-âdâb üyeliðini sürdürdü.

Pek çok araþtýrmacý Tevfîk el-Hakîm’i
Arap tiyatrosunun kurucusu kabul eder
(Egypt Since the Revolution, s. 159; Þükrî
Galî, s. 27; Long, s. 195). Kendisi de karak-
terini romancý olmaktan çok oyun yazar-

lýðý için daha uygun bulur (Sicnü’l-£umr, s.
170-171). Lise yýllarýnda tiyatro eseri yaz-
maya baþlayan Tevfîk el-Hakîm 1933’te
kaleme aldýðý Ehlü’l-kehf Tâhâ Hüseyin
tarafýndan, eski trajediyi ele alýþýndaki ba-
þarýsý ve dilin biçimsel gerekliliklerini yeri-
ne getirmesi bakýmýndan Arap edebiyatý-
nýn önemli aþamalarýndan biri diye nitelen-
dirirlir. Daha sonra konusunu yine kültür
kaynaklarýndan seçtiði Þehrâzâd (1934),
Pigmalion (1942), el-Melik Udip (1949)
gibi oyunlar yazar. Ancak bunlarý ve diðer
oyunlarýný oluþtururken iki sorunla karþý-
laþýr: Mýsýr’da oyunlarýný sahneye koyacak
ekibin bulunmamasý ve edebî dille konuþ-
ma dilinin farklýlýðý. Bunun üzerine oyun-
larýný “zihnî tiyatro” (théâtre des idées) de-
diði ve “mesrah-rivâye” (tiyatro-roman) ke-
limelerinden kýsaltarak “mesrivâye” adýný
verdiði, sahneye konulmak için deðil okun-
mak için kaleme alýr. 1940’larda gazete
ve dergilerde yayýmlanmak üzere tek per-
delik oyunlar yazar. Ardýndan bunlarý Mes-
ra¼u’l-müctema£ (1950) ve el-Mesra-
¼u’l-münevva£ (1956) adýyla iki kitapta
toplar. 1952 devriminden sonra kaleme
aldýðý oyunlarda bu dönemde Mýsýr’ýn de-
ðiþen politik ve sosyal gerçeklerini yazýla-
rýna aktarýr. el-Eydi’n-nâ£ime (1954) ve
es-Sul¹ânü’l-¼âßir (1960) bu dönemin
oyunlarýndandýr. Yine ayný dönemin oyun-
larýndan e½-Øafša’da (1956) edebiyat di-
liyle konuþma dili arasýndaki çýkmazý aþa-
bilmek için kullandýðý üçüncü dil önerisiy-
le dikkat çeker ve Æålebüne’l-mesra¼î ad-
lý eserinde (1967) bu meseleyi ele alýr. Çok
önce yazdýðý Zemmâr’da da (1932) halk
dilini kullanmýþtý. Paris’te UNESCO üyesi
olarak bulunuþunun ardýndan çalýþmala-
rýnda modern Batý tiyatrosunun, özellikle
II. Dünya Savaþý’ný yaþayan insanlýðýn içi-
ne düþtüðü saçmalýklarýn, boþuna çaba-
larýn sergilenmesiyle oluþan absürd tiyat-
ronun saçmalýklara dayanan güldürü oyun-
larýnýn etkileri görülür. Nehrü’l-cünûn
(1935) ve Yâ ªâli£a’þ-þecere (1963) bu
tür oyunlarýndandýr. 1966 yýlýndan sonra
halkýn geliþim ve deðiþiminden ümitsizli-
ðe düþen Tevfîk el-Hakîm, Ma½îru Øar½âr
(1966), Küllü þeyß fî ma¼allih (1966),
Benkü’l-šalaš (1976) gibi alay ve ironi
yoðunluðu taþýyan oyunlar yazar. Onun
tiyatro eserleri ana hatlarýyla þu dönem-
lere ayrýlarak incelenmiþtir: Eðlence ti-
yatrosu (on iki eser, 1919-1934), zihnî ti-
yatro (altý eser, 1933-1944), sosyal tiyatro
(yirmi bir eser, 1945-1950), denge (eðlen-
ce-fikir) tiyatrosu (sekiz eser, 1954-1966),
absürd tiyatro (üç eser, 1966-1967), yeni
kalýplar (üç eser, 1967-1969). Son dönem
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Tevfîk b. Ýsmâîl el-Hakîm
(1902-1987)

Mýsýrlý oyun yazarý, romancý.
˜ ™

Ýskenderiye’de doðdu. Kaynaklarda do-
ðumuyla ilgili olarak 1898 ile 1903 yýllarý
arasýnda deðiþen tarihler verilir (Brugman,
s. 277, dipnot 2). Babasý baþsavcýlýkta gö-
rev yapan geniþ arazi sahibi Mýsýrlý bir me-
mur, annesi güçlü karaktere sahip Türk
asýllý zengin bir hanýmdýr. Babasýnýn me-
muriyeti sebebiyle Mýsýr’ýn çeþitli þehir-
lerini dolaþtý. Ýlk eðitimini Desûk’taki bir
mektepte aldý. Ýlkokulu Demenhûr’da oku-
du. Ýskenderiye’de Re’sü’t-tîn Lisesi’ne de-
vam etti ve Kahire’de iki amcasýnýn yanýn-
da kalarak liseyi bitirdi. Annesi geliþme-
sinde önemli rol oynarken onun anlattýðý
binbir gece masallarý ve Antere, Hamza-
tü’l-behlevân gibi hikâyeler edebî zevkinin
ilk tohumlarýný oluþturdu. Babasý hikâye
ve roman gibi kitaplarla ilgilenmesini ya-
saklayýp edebî zevkini klasik Arap þiiriy-
le geliþtirmesini istediyse de Tevfîk küçük
yaþta iken Alexandre Dumas ve Ponson
du Terrail’in romanlarýný gizlice okudu. Ka-
hire’de liseye devam ederken özellikle ti-
yatro eserlerini okudu. Georges Abyad’ýn
sergilediði oyunlarý hayranlýkla izledi. Öð-
renciliðinin ilk yýllarýnda Mýsýr halký Ýngiliz
iþgaline karþý isyan baþlatmýþtý. Bu dönem-
de Ýngilizler’in Mýsýr’ý iþgallerini eleþtiren
þiirlerle eŠ-™ayfü’¦-¦aš¢l adlý oyununu
yazdý (1919). Oyunu sahneye koymak ama-
cýyla küçük bir tiyatro topluluðu oluþtur-
du. Bu topluluk Mýsýr’ýn ilk tiyatrolarýndan
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