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(1871-1932)

Daha çok dinî
ve tasavvufî þiirleriyle tanýnan

II. Meþrutiyet
ve Cumhuriyet dönemi þairi.

˜ ™

24 Haziran 1871’de Ýzmir’de doðdu. To-
kadîzâde Mehmed Nûri Efendi’nin oðlu-
dur. Rüþdiye tahsilini tamamladýktan son-
ra Ýzmir’de Müftü Mehmed Said Efendi,
Þeyhzâde Hâfýz Ali Haydar, Leblebicizâde
Tevfik ve Kýbrýslý Kâmil efendilerden Arap-
ça, Farsça ve edebiyat, hýristiyan bir hoca-
dan felsefe, kimya ve coðrafya dersleri al-
dý. Mektûbî Kalemi’nde müsevvitlik, Ýzmir
Ticaret Mahkemesi’nde zabýt kâtipliði yap-
tý. Babasýnýn edebiyat ve þiirle ilgilenmesi
dolayýsýyla küçük yaþta þiir yazmaya baþ-
ladý. Ýzmir’de kendi çevresinde kýsa za-
manda oluþturduðu edebiyat ortamýnda
Þu‘le-i Edeb (6 Þubat 1897 – 30 Ekim
1897, 17 sayý) ve Zýlâl (1898) adlarýyla iki
dergi yayýmladý. Hakkýnda verilen bir jur-
nal üzerine 1899’da Ýzmir Mevlevî Dergâ-
hý þeyhi Nûreddin Efendi, Hizmet gaze-
tesi baþyazarý Tevfik Nevzad, þair Abdül-

halim Memduh, Doktor Taþçýoðlu Edhem
Bey ve kardeþi Avukat Hasan beylerle bir-
likte Bitlis’e sürgün edildi. Haksýzlýða uð-
radýklarýný ileri sürerek saraya baþvurma-
larý üzerine bir yýl kadar sonra Nûreddin
Efendi dýþýnda diðer arkadaþlarýyla birlikte
affedilip Ýzmir’e döndü (Nisan 1900). II.
Meþrutiyet’in ilânýndan önce Binbaþý Hüse-
yin Bey aracýlýðýyla Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti’ne girdi ve bir süre Ýzmir teþkilâtý-
nýn umumi kâtipliðini yaptý.

1908’de II. Meþrutiyet’in ilânýnýn ardýn-
dan yapýlan seçimlerde Manisa’dan me-
bus seçildi. Ancak Otuzbir Mart Vak‘asý’n-
dan sonra Ýttihatçýlar içinde ortaya çýkan
muhaliflerle birlikte Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti’nden istifa etti. 18 Ocak 1912’de
meclis feshedilince Ýzmir’e döndü ve siya-
seti býrakarak ticaret hayatýna atýldý. 15
Mayýs 1919’da Ýzmir’in Yunanlýlar tarafýn-
dan iþgali üzerine Ýstanbul’a gitti. 1920’de
tekrar Ýzmir’e döndü ve kýz lisesinde ede-
biyat muallimliði yapmaya baþladý. Bir ara
Ýzmir Belediye Meclisi üyeliðine seçildi.
1931’de kurulan Ýzmir Edebiyat Cemiye-
ti’nin ilk baþkaný oldu. Ýlk çocuðunu kü-
çük yaþta kaybettikten sonra tifoya tutu-
lup 6 Ekim 1932 tarihinde ölen ikinci ço-
cuðu Nâsýr’ýn acýsýna dayanamayarak ayný
gün tabanca ile kendini vurmak suretiyle
hayatýna son verdi. Ertesi gün oðlu ile bir-
likte Ýzmir’de Soðukkuyu Mezarlýðý’na def-
nedildi.

Þiire Ziyâ Paþa ve Muallim Nâci’nin etki-
si altýnda klasik tarzda þiirler yazarak baþ-
layan Tokadîzâde Þekib, 1890’lý yýllarda Ýz-
mir’de kendi etrafýnda bir edebiyat muhi-
ti kuracak kadar sanatý önemsemiþ, Türk-
çü Necib’le beraber çevresinde üstat ola-
rak tanýnmýþtýr. Þiirde daha ziyade klasik
tarzý devam ettirmeye çalýþmakla bera-
ber Abdülhak Hâmid ve Servet-i Fünûn
tarzýnda baþarýlý sayýlabilecek þiirleri de
vardýr. Hayatýnýn bir döneminde Mevlevî
tarikatýna girip tasavvufa yönelen þairin
na‘t, münâcât, ilâhi, nefes, gazel ve kaside
tarzýndaki þiirlerinde tasavvufî bir neþve
ve heyecanýn hâkim olduðu, dikkati çeker.
Ahmed Hâþim’in ifadesiyle “nâsût âlemin-
de yaþadýðýmýzý düþünemeyen” ve devam-
lý þekilde “bir âlem-i melekût arayan” To-
kadîzâde Þekib’in II. Meþrutiyet’ten son-
raki yýllarda olaylarýn da etkisiyle hayattan
þikâyet ettiði ve ölümle neticelenecek ka-
ramsar bir psikoloji içine girdiði görülür.
Böyle bir ruh haliyle hayatýnýn son yýllarýn-
da yazdýðý þiirlerde Abdülhak Hâmid’in
Makber’indeki isyankâr hava hissedilir.

Kendi çýkardýðý dergiler dýþýnda Ma‘lû-
mât (1891-1894), Hizmet (1908-1932),

Efendi’nin Tokatlý diye gösterilmesinin Ce-
mâleddin Hulvî’nin Lemezât’ta yer verdiði
(vr. 280b-281a) ayný isimdeki bir baþka Hal-
vetî þeyhiyle karýþtýrýlmasýndan kaynaklan-
dýðý anlaþýlmaktadýr. Hulvî’nin 1008 (1599-
1600) yýlýnda Bursa’da görüþtüðü Tokatlý
Hayreddin Efendi, gençliðinde Konrapalý
Hayreddin Efendi’nin halifelerinden Kas-
tamonulu Þâban Efendi’ye mürid olmuþ,
Bursa’da müderrislik yaptýðý sýrada Kasým
Çelebi adlý bir Halvetî þeyhine intisap ede-
rek sülûkünü tamamlamýþ ve ayný þehirde
irþad faaliyetinde bulunmuþtur. 1018’de
(1609) Bursa’da vefat etmiþ ve oraya def-
nedilmiþtir (a.g.e., a.y.). Halvetî-Þâbânî
þeyhlerinden Ýbrâhim Hâs, Hayreddin Efen-
di’nin 931’de (1525) vefat ettiðini ve Bolu’-
da Dutaþ denilen yerde defnedildiðini ifa-
de etmekte, kabrinin büyük ziyaretgâhlar
arasýnda yer aldýðýný söylemektedir (Þa-
bâniyye Silsilesi, s. 66). Nev‘îzâde Atâî ile
Ömer Fuâdî ise ölüm tarihini vermemiþ,
ancak Atâî kabrinin Üsküdar’da bulundu-
ðunu belirtmiþtir (Zeyl-i Þekåik, s. 62). Hay-
reddin Efendi’ye Bolu’da mürid olan ve
kendisine on iki yýl hizmet ettikten sonra
hilâfetle Kastamonu’ya gönderilen Þâbân-ý
Velî’nin intisap tarihinin 925 (1519) oldu-
ðu tahmin edilmektedir (Yazar, s. 13; Ab-
dülkadiroðlu, s. 39). Bu durumda Hayred-
din Efendi’nin 937 (1530) yýlýndan sonra
vefat ettiðini kabul etmek gerekir.

Hayreddin Efendi, Halvetiyye tarikatýnýn
dört ana kolundan Cemâliyye’nin pîri, Çe-
lebi Halîfe diye bilinen Cemâl-i Halvetî’nin
yanýnda yetiþmiþtir. Pîrdaþý Sünbül Sinan
Efendi, Cemâl-i Halvetî’den sonra Ýstan-
bul’da Koca Mustafa Paþa Dergâhý’nda
posta oturduðunda Hayreddin Efendi’nin
dergâhta bir müddet vazife gördüðü be-
lirtilmektedir. Ardýndan Bolu’ya gönderil-
miþtir. Onun Çelebi Halîfe’den önce Kasým
Çelebi’ye mürid olduðu, ayrýca Bursa’da
Murâdiye Medresesi’nde müderrislik yap-
týðýna dair Hüseyin Vassâf’ýn verdiði bilgi-
ler (Sefîne-i Evliyâ, III, 513) yine diðer Hay-
reddin Efendi ile karýþtýrýlmasýndan kaynak-
lanmaktadýr. Ýrþad faaliyetini Bolu’da ve
Düzce Pazar’da sürdüren Hayreddin Efendi,
Halvetiyye-Þâbâniyye’nin kurucusu Þâbân-ý
Velî’nin mürþididir. Onun yaný sýra Musli-
huddîn-i Konrapavî ve Mahmûd-i Kürevî gi-
bi halifeler yetiþtirmiþtir. Bolu’ya 13 km.
mesafedeki Elmalýk köyünde Hayreddin
Efendi’ye nisbet edilen bir mezar bulun-
makta, yaz mevsiminde burada çok geniþ
bir katýlýmla anma törenleri yapýlmaktadýr.
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Ýnsanlarýn genelde dostluk, sevgi, an-
laþma, tebrik, baðlýlýk gibi duygularýn ifa-
desi olarak el sýkýþmalarý birçok kültür-
de mevcut bir uygulamadýr. Tokalaþmanýn
Arapça karþýlýðý olan musâfaha “bir þeyin
yan tarafý” anlamýndaki safh kökünden tü-
remiþtir. Tokalaþmada eller karþýlýklý avuç
içleri birleþecek þeklinde tutulduðundan
buna musâfaha denilmiþtir. Ýslâm’da müs-
lüman kardeþliðini güçlendirmek için se-
lâmlaþma, musâfaha ve güleryüzlülük teþ-
vik edilmiþtir. Selâmlaþmanýn bir parçasý
sayýlan tokalaþma Hz. Peygamber’in sün-
netinde yer alan âdâb-ý muâþeret kaide-
lerindendir. Kur’an’da musâfaha kelime-
si yer almamakla birlikte safh ve bu kök-
ten türemiþ fiilller “baðýþlama, hoþgörülü
olma” anlamýnda yedi âyette sekiz defa
geçmektedir. Resûl-i Ekrem tokalaþma-
nýn kalpteki kin duygusunu gidereceðini
bildirmiþtir (el-Muva¹¹aß, “Hüsnü’l-puluk”,
16). Ýslâm kültür tarihinde tokalaþmanýn
çok eskiden beri var olduðu belirtilir ve ilk
tokalaþma âdeti Hz. Ýbrâhim’e dayandýrýlýr
(Fâkihî, III, 221). Alýþveriþ esnasýndaki to-
kalaþma veya elleri hýzlýca birbirine vurma
âdeti “safka” kelimesiyle ifade edilir.

Resûlullah, müslüman kardeþini güler-
yüzle karþýlama þeklinde bile olsa hiçbir iyi-
liðin küçük görülmemesini istemiþ (Müs-
lim, “Birr”, 144), selâmlaþmanýn yayýl-
masýný emretmiþ (Ebû Dâvûd, “Edeb”,
142) ve tokalaþmanýn selâmlaþmanýn ta-
mamlayýcýsý olduðunu söylemiþtir (Tirmi-
zî, “Ýsti,cân”, 31). Selâm söz bakýmýndan
güven ve güvence vermenin ilâný, güler-
yüzle musâfaha onun tekididir. Sahâbe-
den Hz. Peygamber’le tokalaþanlar bunun-
la övünmüþtür. Abdullah b. Büsr’ün, “Þu
elimi görüyor musunuz? Onunla Resûlul-
lah’a biat ettim” dediði rivayet edilir (Müs-
ned, IV, 189). Resûl-i Ekrem ashabýyla to-
kalaþtýðý gibi ashap da kendi aralarýnda to-
kalaþýrlardý (Buhârî, “Ýsti,cân”, 27). Berâ b.
Âzib’in rivayetine göre Hz. Peygamber, iki
müslüman karþýlaþtýðýnda tokalaþýp Allah’a
hamdeder ve ondan baðýþlanma dilerse
daha oradan ayrýlmadan Allah Teâlâ’nýn

her ikisini de affedeceðini bildirmiþtir (Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 153). Resûlullah’ýn yolcu-
luða çýkan bir kimseyle vedalaþtýðý zaman
onun elini tuttuðu, o býrakýncaya kadar
elini býrakmadýðý ve onun için dua ettiði
rivayet edilir (Tirmizî, “Da.avât”, 44). Hz.
Peygamber bir sahâbînin, “Bizden biri kar-
deþi veya arkadaþýyla karþýlaþtýðýnda saygý
için eðilebilir mi, sarýlýp onu öpebilir mi,
elini tutup tokalaþabilir mi?” þeklindeki so-
rularýndan ilk ikisine olumsuz, üçüncüsü-
ne olumlu cevap vermiþtir (Tirmizî, “Ýs-
ti,cân”, 31). Bununla birlikte kucaklaþma-
nýn mutlak þekilde yasaklanmadýðýný, ya-
kýnlýk, yaþ ve mevkiye göre kucaklamanýn
yaný sýra el, yüz veya alýndan öpülebilece-
ðini gösteren hadisler de vardýr. Resûl-i
Ekrem amcasýnýn oðlu Ca‘fer b. Ebû Tâlib
Habeþistan’dan döndüðünde onu kucak-
lamýþ ve alnýndan öpmüþtür. Yine kýzý Fâ-
týma geldiðinde ayaða kalkar, onu kucak-
lar ve alnýndan öperdi. Yolculuk dönüþü
veya uzun aradan sonra karþýlaþma dýþýn-
da sýkça görüþen insanlarýn sadece selâm-
laþýp tokalaþmasý âdâb-ý muâþeret yönün-
den daha uygun görülmüþtür. Ayrýca Re-
sûlullah’ýn Müslümanlýðý kabul edenlerle
ilk görüþmesinde Ýslâm’a baðlýlýk amacýy-
la yahut Akabe biatlarý ve Bey‘atürrýdvân
gibi önemli hadiselerde biat alýrken musâ-
faha yaptýðý bilinmektedir.

Âlimler gündelik hayatta riayet edilecek
âdâb-ý muâþeret kaideleri çerçevesinde ko-
nuþma, selâmlaþma, sarýlma, el veya alýn-
dan öpme, tokalaþma, karþýlama, ayaða
kalkma, vedalaþma gibi iletiþim biçimle-
rini bir bütün halinde inceleyerek sünne-
te uygun âdâbý belirlemeye çalýþmýþtýr. Fa-
kihler arasýnda tokalaþmanýn sünnet ol-
duðu hususunda görüþ birliði vardýr. Hz.
Peygamber’in tokalaþma þekline dair bir
kayýt bulunmamakla birlikte rivayetler-
den onun tokalaþýrken belli kurallarý gö-
zettiði anlaþýlmaktadýr. Meselâ Resûl-i Ek-
rem, musâfaha yaptýðý kimse elini çekme-
den onun elini býrakmadýðý gibi karþýdaki
yönünü baþka tarafa çevirmeden ondan
yönünü çevirmezdi (Beyhaký, X, 192). Re-
sûlullah’a Medine döneminde on yýl kadar
hizmet eden Enes b. Mâlik, bir þey söyle-
mek için kulaðýna eðilen bir kimse baþýný
geri çekmedikçe Hz. Peygamber’in ondan
uzaklaþtýðýný hiç görmediðini söyler (Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 6). Bu tarzdaki rivayetler-
den hareketle kýsa tutulmakla birlikte to-
kalaþmada rencide edecek biçimde elin
hýzla çekilmemesi gerektiði, ilk elini uza-
tan tarafýn elini çekmesini beklemenin uy-
gun olacaðý, selâm verme gibi önce el uzat-
manýn daha faziletli sayýldýðý, tokalaþma-

Âhenk (1908-1923), Hýyâbân (1914), Mu-
allim (1916-1917), Servet-i Fünûn (1910-
1927), Peyâm-ý Edebî (1920), Mahfil
(1922-1923), Ýctihad (1923-1925), Sadâ-
yý Hak (1924), Yanýk Yurd (1925-1926),
Güneþ (1927) gibi gazete ve dergilerde
þiirleri yayýmlanan Tokadîzâde Þekib’in ne-
sirleri genellikle dönemin edebiyat mese-
leleriyle ilgilidir. Edebiyat dergilerinde bir
ara “Tahliller ve Tatbikler” baþlýðý altýnda
þiir tahlilleri yaparak gençlere yol göster-
miþ, bir kýsým yazýlarýnda hürriyet ve istib-
dat gibi siyasî konularý ele almýþtýr. Arap-
ça ve Farsça kelime ve tamlamalarýn yo-
ðun biçimde yer aldýðý dili devrine göre
aðýr ve külfetlidir. Yayýmlanmýþ manzum
eserleri þunlardýr: Neþîde-i Vicdan (1909,
manzum-mensur), Reþehât (1923), Der-
viþ Sözleri (1924), Huzûr-ý Hilkatte
(1925). Hayat hikâyesiyle ilgili olarak Ýb-
nülemin M. Kemal Ýnal’a gönderdiði mek-
tupta yayýmlanmamýþ þu beþ eserinin adý-
ný verir: Reþehât (II, III), Kalender Söz-
leri, Yürek Yâreleri, Tahliller-Tatbik-
ler, Al Birini Vur Ötekine (iki perdelik
komedi).
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