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Önsöz

Değerli Hemşehrilerim,
Edebiyat tarihimizde şiirleri, hayatı ve eserleriyle tanıdığımız büyük şa

irimiz Tevfik Fikret'i yüzüncü ölüm yıldönümü münasebetiyle anmaktayız.
Anma etkinlikleri çerçevesinde Tevfik Fikret'in ıoo. Ölüm Yıldönümü 

anısına bir sempozyum düzenledik. Düzenlenen bu sempozyuma sunulan 
bildirilerden oluşan bu kitap, şairin her yönü ile tanınmasına katkı suna
caktır.

Tevfik Fikret 1915 tarihinde henüz kırk sekiz yaşında genç denebilecek 
bir yaşta aramızdan ayrılmıştır. Tevfik Fikret, bu kısa yaşamı içerisine sığ
dırmış olduğu eserleri ve fikirleri ile kültürümüzde önemli yer tutan bir 
sanatçıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu ünlü şairin hatırasına sahip 
çıkmak bizim için büyük bir onur olmuştur.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel ile İstanbul Valisi ve Bele
diye Başkanı olan Lütfi Kırdar'm ortak girişimleri sonucu şairin evi 1940 
senesinde Edebiyat-ı Cedide Müzesi yapılmak üzere satın alınmıştır.

Tevfik Fikret'in eşi Nazime Hanım'dan satın alınan ev, eşi ve dostlarının 
katkıları ile koleksiyon olarak zenginleştirilmiş ve yapılan restorasyonun 
ardından 1945 senesinde bir Edebiyat müzesi olarak dönemin şair ve yazar
larına ev sahipliği yapan bir müzeye dönüştürülmüştür.

Aşiyan Müzesi restorasyondan geçirilerek 14 Aralık 2012 tarihinde ye
niden hizmete sunulmuştur. Bu kapsamda Müze teşhirinde yenilikler ya
pılmış, bina orjinal haline getirilmiş, kapah odalar teşhire açılmış, yeni 
canlandırmalarla dönem daha ayrıntılı ortaya çıkarılmıştır.

Özellikle öğrencilerin uğrak yerlerinin başında gelen bu Müze, eğitime 
sağladığı katkının yanı sıra müzecilik alanında da ilgi ve beğeni toplayan 
bir hal almıştır.

"Ölümünün 100. yılında Tevfik Fikret Sempozyumu” şairin edebiyatçı
lığı, ressamlığı, eğitimciliği gibi bir çok yönünün anlaşılmasına katkı suna
cağı inancındayım.

Başta sempozyuma tebliğleriyle destek veren katılımcılar ile bu sem
pozyumu gerçekleştiren ve kitabı hazırlayan ekip arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.

Dr. Kadir Topbaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Tevfik Fikret’in
Aile Hayatı ve Hayatında 

Sanatın Önemi
Prof.Dr. Nedret Kuran*

* Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

GirişBu yazının amacı, Servet-i Fünun Edebiyatının büyük şairi olarak tanınan ünlü düşünür, şair ve ressam Tevfik Fikret'i, fazla bilinmeyen, çok üzerinde durulmamış bir yönüyle okurları buluşturmak, onun aile yaşamı içinde kimliği ve 'bütünsel sanatçı kişiliği' ile çevresini nasıl biçimlendirdiği üzerinde durmak ve bu özelliği ile çağdaşı Avrupalı sanatçı ve sanat akımları arasındaki benzerliği öne çıkartmaktır.
Tevfik Fikret’in İçine Doğduğu Zaman ve Uzam1867 yılında doğup 1915 yılında vefat eden Tevfik Fikret’in kısa ömrü, 19- Yüzyılın son otuz üç ve 20. Yüzyılın ilk on beş yılma rastlar. Bu dönem, dünya tarihine damgasını vurmuş olan üç önemli imparatorluğun, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının sonlarına yaklaştığı, bir çağın bitip bir diğerinin başladığı sancılı bir zamandır. Böyle zor zamanlar duyarlı insanlarda yeni düşüncelerin filizlenmesine, yeni sanat akımlarının doğmasına, yeni buluşlara imza atılmasına vesile olurlar. İşte Avrupa kültür tarihine "fin de siècle" (yüzyıl sonu) kavramı ile kazınan bu dönem bu özellikleriyle öne çıkar.İngiltere’de Pre-Raphaelite Brotherhood ve Arts and Crafts Movement, Almanya'da Worpswede Ressamlar Çevresi gibi yeni oluşan sanat kolonilerinin ürettiği fikirlere dayanan, şiirle resmi birbirine bağlayan bir anlayış, işlevsel sanat anlayışı, Art Nouveau (yeni sanat) gibi reformist sanat görüşlerinin, insanın kendi çevresini mobilyadan duvar kağıdına, evde kullanılan objelerden kitap süslemelerine uzanan tasarımlar oluşturmasına yol açan bir ‘bütünsel sanat' anlayışının Tevfik Fikret’i de etkilemiş olduğunu görüyoruz. Tevfik Fikret de buradaki resimlerde göreceğimiz üzere, kendi kıyafetinden evinin planına, kullandığı çalışma



8masasından iskemlesine, sofra düzeninden duvar kâğıtlarına ve bahçe düzenine kadar tüm çevresini kendisi tasarlayıp oluşturmuştur.
Tevfik Fikret'in Çocukluk YıllarıTevfik Fikret, Hatice Refia Hanım ile Çankırı Çerkeşli Hüseyin Bey'in Şevki Bey’den sonra ikinci oğulları olarak 1867 yılının 24 Aralık günü İstanbul'da dünyaya gelir. Daha sonra ailenin bir de kız çocukları doğacak, onun da adını Sıdıka koyacaklardır. Fikret'in dedesi ve anneannesi 1821'de Sakız Adası'nda Rum ayaklanmasının Osmanlı Ordusu tarafından bastırılması sonunda devşirme usulü ile Türk ailelerin yanma yerleştirilen iki Rum çocuğudur. Bu iki çocuğu evlatlık olarak yanma alan Belediye Ağası Hüseyin Bey onlara Saliha ve Hüsrev adlarını verir ve sıkı bir İslami terbiye ile büyüttüğü bu iki çocuğu birbirleriyle evlendirir. Bu çiftin beş çocuğu olur. Tevfik Fikret'in annesi Hatice Refia Hanım bu beş çocuktan biridir. Babası Hüseyin Beyin ise Çankırı Çerkeşli Ahmet Ağanın oğlu olduğu bilinmektedir. Hüseyin Bey, Pertevniyal Valide Sultanın vakfında çalışırken iki kez fikir danışmak için Şeyhülislamı ziyaret etmesi nedeniyle padişah II. Abdülhamid'e jurnallenir ve Şeyhülislamı kendi saltanatı için potansiyel bir tehlike kabul eden Abdülhamid tarafından önce Hama'ya sonra da Nablus, Akka, Urfa, Halep ve Urfa'ya sürülür ve ömrünü çocuklarından uzakta geçirmek zorunda kalarak 1905'de Antep'te vefat eder. Annesi Hatice Refia Hanım din değiştiren ailelerin ikinci nesillerinde sıkça rastlanan bir durum kabul edilen dine gönülden bağlılık sonucu kardeşi Haşan Nuri Beyle hacca gitmek üzere yola çıkar ve yolda koleraya yakalanarak genç yaşta hayatını kaybeder. Bu arada kız kardeşi Sıdıka da sarhoş kocası tarafından dövülerek hayatını genç yaşta yitirir. Tevfik Fikret, ileriki yıllarda Rubab-ı Şikeste adlı kitabında yer alan Sıdıka'ya hitaben yazdığı Hemşirem adlı şiirinde kız kardeşinin ve annesinin talihsiz hayatını dile getirecek, bu şiir Türk edebiyatında, kadınlığın durumunu anlatan ilk ve en güzel şiir kabul edilecektir. Serol Teber 'in Aşiyandaki Kahin adlı eserinde sadeleştirerek yayımladığı bu şiir, "Biz çocuktuk, seni gömdüler" ..diye başlayıp sürüp gider:

HEMŞİREMBiz çocuktuk, seni gömdülerVefasız kumlara yabancı eller.O günden beri, özlemli ve düşkün, İçim kan ağlar kıbleye dönsem ne zaman, Seni deve sırtında koşar görürüm, Sonra kumlarda perişan görürüm,



Bir diken belki mezarının işareti, Develer görmeye gelenler belki;Belki de tozların altında, kim bilir, Ne diken var, ne gelen, ne mezar, Ne de sen... Bense bugün derdimle Seni inletmeye geldim, dinle.Dinle her nerde isen;Toz, bulut, ruh, melek, taş ya da diken; Bunların hepsini ağlatacak, Bir cinayet ki... Cinayet gerçek!Bir cinayet ki yasalar, dinler Koymamış adını, fakat vicdan O büyük yargıç, o apaçık kanun Veriyor yargısını: Lanet, tiksinç!Siz toplanın başında bu saygıdeğer cesedin, Siz, ey kadınlığın sonsuz sızlanışları, Ey güçsüzlük ve alçalışın ürkek gözyaşları, Siz toplanın ve ağlaşalım... Siz bu yasın En doğru, en yakın, en soylu tanışları!1

1 Teber 2002: 68

Ailedeki bu sarsıcı olaylar yaşanırken 12 yaşındaki Tevfik’i dayısı, Trabzon Valisi Mustafa Kamil Bey ve yengesi İkbal Hanım yanlarına alıp yetiştirirler. Bu suretle anne, baba ve kardeşlerinden ayrı büyüyen Tevfik Fikret, kendisini yetiştiren ailenin çocukları olan Nazime ve Bekir Hik- met'e de bir ağabey olarak örnek oluşturur ve bu üç çocuk zevk ve değer yargıları bakımından aynı evde yetişmenin özelliklerini paylaşırlar.
Tevfik Fikret’in Gençlik YıllarıTevfik Fikret'in kişiliğinin oluştuğu gençlik yılları Osmanlı İmpara- torluğu’nun zor yıllarıdır. 1876-78 yılları arasında süren Osmanlı Rus savaşı Osmanlı Devletini yok olma raddesine getirmiş, Batıda filizlenen milliyetçilik akımları Balkanlar'da önü alınamayan isyanlara yol açmış, 1878'de imzalanan Berlin Anlaşmasıyla Bulgaristan üçe bölünmüş, Bosna ve Hersek, Sırbistan ve Karadağ yitirilmiş, Kars, Ardahan, Batum Rus- 



lara terkedilmiştir.2 Ayrıca dış borçlar giderek ödenemez hale gelmiş, devletin dış ülkelere bağımlılığı artmıştır. Avrupa ülkeleri Osmanh İmpa- ratorluğu'na 'hasta adam’ gözüyle bakmaya, ülkeyi parçalama planları oluşturmaya başlamışlardır. Memlekette karamsarlık hakimdir.

2 Deringil 1985:304-305

Benzer bir karamsar dönem Avrupa'da da 19. Yüzyılın ilk yıllarında görülecek, Avusturya ve Almanya'da dışavurumcu şairler insanlığa olan güvensizliği dile getirir umarsız şiirlerle hissiyatlarını anlatacaklardır.Kişiliği yoğurup oluşturan zaman ve mekânın, diğer bir deyişle, "ortam'm” Fikret'in kişiliğinde de çok önemli bir rol oynadığı kanısındayım. Aile tarihinden ülke tarihine, ülke tarihinden dünya tarihine uzanan toplumsal ve kültürel çalkantılar bu duyarlı sanat adamını da yakından etkilemiştir kuşkusuz...Dayı ve yengesinin evinde yetişen Tevfik Fikret 1890 yılında ağabeyi Şevki Bey’e dayısının kızı Nazime Hanım'ı istetir. Evlendikleri yıl Tevfik Fikret 23, Nazime Hanım ise 14 yaşındadır. Nazime Hanım Darül Mualli- mat Mektebinde okumuştur. Bu evlilik bir aşk evliliğinden çok arkadaşça bir evliliktir. Ancak aynı evde yetişmenin getirdiği bir zevk birliği vardır aralarında, Nazime Hanım'm ince zevki de çiçeklerin tanzimine Aşiyan'm perdelerini işlemeye, eşinin kadife gömleklerinden Haluk’un kıyafetlerini dikmeye ve sofra tanziminden evdeki objeleri seçip düzenlemeye kadar yansır.Gençlerin düğününde, ailenin 9 yaşındaki oğlu Bekir Hikmet de sünnet edilir, böylece 2 düğün bir arada gerçekleşir.
Tevfik Fikret ve Kuzeni 

(Büyükbabam) Dr. Bekir Hikmet GizerBöylece o güne kadar Tevfik Fikret’in ağabeylik ettiği kuzeni Bekir Hikmet, onun aynı zamanda kayınbiraderi olur. Genç çiftin evlendikten sonra da bir süre Mustafa Kamil Bey'in Boğazdaki köşkünde yaşamaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Tevfik Fikret'in kayınvalide ve kayınpederinin onu evlatları gibi sevdikleri bilinmektedir.Fikret'in kuzeni ve kayınbiraderi Bekir Hikmet 1905 yılında Tıbbiye-yi Şahaneyi bitirir ve kadın doğum asistanı olarak göreve başlar, ancak memleketin durumu oldukça karışıktır. Gelecek endişesi onun en yakın arkadaşı olan Dr. Adnan Adıvar'la birlikte yurtdışma kaçmaya karar vermesine neden olur. Ancak maddi imkânlar kısıtlıdır. O yıllarda Tevfik Fikret'in babası ölmüş, Fikret Aksaray Ağa Yokuşunun alt başında bulunan



baba konağını satmıştır. Eline geçen paranın 100 altınını kayınbiraderine vererek onun yurtdışmda ihtisas yapabilmesini sağlar.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığının yayımlamış olduğu Kartpostallarla Tevfik Fikret adlı kitapta Dr. Hikmet’in kuzenine yazmış olduğu, Selanik, Hamburg, Paris, Bükreş, Kristiania ve Budapeşte gibi muhtelif Avrupa şehirlerinden gönderilmiş olan kartpostallar yer almaktadır. 1905-1914 yılları arasında yazılmış olan bu kartlarda Dr. Hikmet’in kayınbiraderine karşı büyük bir sevgi ve saygı beslediği yansımaktadır. Damgasından 1908'de postalandığı anlaşılan kartlardan biri Nazime Hanım'a hitaben yazılmıştır, bu kartta Hikmet Bey, Tanin'de eniştesinin bir süredir hasta olduğunu ve Darülfünun edebiyat muallimliğini kabul etmemiş bulunduğunu öğrendiğini yazmakta ve büyük bir endişe duyduğunu dile getirmekte, çabuk cevap beklemekte olduğunu belirtmektedir. Oldukça iyi anlaştıkları bilinen bu iki kuzenin ince zevkleri, doğaya ve sanata düşkünlükleri ve etrafmda- kileri her konuda eğitme yetenekleri de birbirine çok benzemektedir. Bu da başka bir yazının konusudur. Fikret'in son hastalığını da kayınbiraderi Dr. Hikmet Bey teşhis etmiş ve yanından hiç ayrılmamıştır.Hikmet Bey'in 1908'den sonra yazdığı kartpostallar artık babası Mustafa Bey’in konağına değil, Aşiyan'a postalanmıştır. Bu da bize 1908'de Fikret'in özenle tasarlayıp yaptırtmış olduğu yuvasının inşaatının tamamlanmış olduğunu göstermektedir.
Tevfik Fikret ve Aşiyan

Resim 1: Tevfik Fikret'in Aşiyan İçin Yapmış Olduğu Karakalem Eskizlerden Biri. 
(Nedret Kuran Aile Arşivi)
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Resim2: Tevfik Fikret'in Düşün Dünyasını ve 'Bütünsel Sanatçı' Kişiliğini Yansıtan 
Bir Fotoğraf. (Aşiyan Müzesi Arşivi)Fikret Aşiyanmda nihayet kendine, ailesinde yakm geçmişte yaşanan inanç krizinden, çökmeye yüz tutmuş imparatorluğun yarattığı çaresizlikten ve dünyada hüküm süren karamsar dönem ruhundan kaçabileceği bir köşe yaratabilmiştir. Onu kitapları, sevdiği objeleri ve resimleri arasında gösteren bu fotoğraf onun düşünür ve sanatçı kişiliğini çok iyi yansıtmaktadır.Tevfik Fikret, 1896'da Servet-i Fünun Dergisinin yayın yönetmenliğine gelmesinden iki yıl sonra, 1898’de kendini ziyaret eden arkadaşları Halid Ziya Uşakhgil, Hüseyin Cahid Yalçın, Mehmet Rauf ve Hüseyin Siret Özsever ile 32 soruluk bir anketi cevaplamıştır.3 Bu ankette kendini bir şair ve ressam olarak tanımlayan Fikret'in insanların yanında olmaktan çok, tabiat içinde kendini rahat hissettiği anlaşılmaktadır. En sevdiği çiçek yaban gülü, en iyi ressam tabiat, en iyi bestekâr bülbüldür. Bu durumda daha sonraki yıllarda içinde yaşamayı seçtiği muhteşem Boğaz manzarası ile yeşillikler ve bülbüllerle çevrili Aşiyan'ma Farsça 'bülbül yuvası' anlamına gelen bu ismi vermesine şaşmamak gerekir...

3 Kuran-Burçoğlu 2007:154-155



13 -------------------------------------------------------------------------
Tevfik Fikret ve Oğlu HalukYukarıda sözü geçen ankette Fikret'in ailesine düşkün olduğu, aile sevgisine önem verdiği görülmektedir, kadınlarda dostluğa, güler yüze ve sevecenliğe, yumuşaklığa önem vermektedir. Nitekim eşi Na- zime Hanım’m da kendisine uyumlu bir arkadaş olduğu bilinmektedir. Tek oğlu Haluk'u ise hiç yanından ayırmadığı, Fikret'in arkadaşları ile köşkün bahçesinde çektirdiği grup fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Memleketin içinde bulunduğu istibdattan günün birinde nasıl kurtulacağı konusuna cevap ararken yazmış olduğu Haluk'un Defteri'nde geleceğe dair ümitlerini oğluna, yani oğlunun temsil ettiği dönemin gençliğine bağladığı bilinmektedir. Bu ümitlerle yanından ayırmaya kıyamadığı biricik oğlu Haluk'u ortaokulu okumak üzere İskoçya'ya göndermeye karar verdiğinde, kayınbiraderi ve kuzeni Dr. Bekir Hikmet Bey eniştesini çocuğun yaşının küçük oluşunun, onu her türlü dış etkiye karşı korumasız kılabileceği konusunda uyarmasına rağmen fikrinden vazgeçmeyecektir. Bu kararlılığı Fikret'in Batı medeniyeti ve eğitiminin üstünlüğüne olan inancından kaynaklanmıştır. Fikret'in nesnellikten uzak olan bu Batı hayranlığı, bilindiği üzere tutucu kanadı temsil eden çağdaşı yazarlar tarafından da eleştirilmiştir. Aslında Fikret'in, yaşamı boyunca yakasını bırakmayan bunalımın temelinde, onun kısmen Sakız Adası'na dayalı anne soyundan gelen ortak bilinçaltmdan kısmen de Galatasaray Lisesi'nde edindiği bilgilerden kaynaklanan, Batı dünyasında var olduğuna inandığı değerlerin yüceltilmesi, bu değerler ile içinde yaşadığı ülke gelenek ve görenekleri arasında var olduğuna inandığı uçurum yatmaktadır. Batılılaşarak modernleşmek isteyen şair, bunun karşısında yer alan çeşitli baskılar ve anlaşılamama gibi dış etmenler ile inanç bunalımı, geleneklerden kopamama gibi iç etmenlerden rahatsızlık duymakta, çözümü de içine kapanmakta bulmaktadır.Tevfik Fikret’in oğlu Haluk’un içinde zamanla oluşan dini eğilimler konusunda, eşi Nazime Hanım ve kayınpederi Mustafa Kamil Bey'in aksine kendisine baskı yapmadığı anlaşılmaktadır, ancak Makine Mühendisliği tahsilinin yanısıra bir Presbitaryen din görevliliğini meslek edinmiş olan Haluk ileriki yıllarda Talat Halmanla gerçekleştirmiş olduğu yazışmada, babasının kendisinde edebiyat ve sanata karşı bir eğilim olmamasından üzüntü duyduğunu hissettiğini belirtmiş, ona ithaf edilen Haluk'un Defteri kitabının dilini ise uzun yıllar bu çevreye uzak kalmış olduğu için anlayamadığını dile getirmiştir. Eşi Ethel ile Amerika Birleşik Devletlerinde Orlando’da yaşayan Haluk Tevfik'e, babasının vefatından beş yıl sonra, 1920 yılında Robert Kolej'de hocalık 



yapması için teklifte bulunulmuş, ancak ortamın kendisini belki de hoş karşılamayacağı endişesi ile Haluk bu teklifi kabul etmemiştir.
8. Tevfik Fikret'in Sanat Alemi ile Batı Dünyasına 

Hakim Olan Zamanın Ruhu (Zeitgeist) 
Arasındaki BenzerliklerFikret’in Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemine doğru yaşadığı iç karmaşayı düşünürken, o yıllarda Batı aleminde de yaşanmakta olan bir değişimi gözden kaçırmamak gerekir. Tevfik Fikret’in otuzlu yaşlarını yaşadığı dönemde dünyada bir yüzyıl daha sona ermekte ve bununla beraber tarihte bir sayfa daha kapanmaktadır. 19. yüzyılın bu son yıllarında baş gösteren çalkantılar ve bitip tükenmeyen sorunlar Batılı aydınları da mutsuz ve ümitsiz kılmaktadır. İletişim ve ulaşım alanındaki yeni keşifler yerleşik zaman ve uzam kavramlarını sarsmış, doğa bilimlerindeki gelişmeler inanç temellerini yerinden oynatmış, ahlak çöküntüye uğramaya başlamıştır. Değerlerin yitirilmesi, giderek dünyadaki kötülüklerin ve düşmanlıkların artması gibi insanlığı girdabına alan bunalımı söze döken Batılı aydınlar da kendi iç hesaplaşmalarında Fikret'in ve çağdaşı Türk aydmlarınmkine çok benzer bir ruh halini yaşamaktadırlar. Gerçi temelde yatan nedenler birbirinden farklı olabilir ama ortak olan, yaşanılan dönemden rahatsızlık duyulması, değer yargılarının yitirilişinin ümitsizliklere yol açması ve sonuçta iç yolculuğun doğaya sığınmayı kaçınılmaz hale getirmesidir.19- yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran bu karamsar dönem ruhu (Zeitgeist), isyan ile kötülüklere karşı duramamanın getirdiği çaresizliği ve hüznü birleştirmekte, düşünen ve duyarlı insanlarda ortamı, hatta dünyayı terk etme isteği yaratmaktadır. Bu duygular bazen intiharlara, bazen göçlere, bazen de iç göçlere yol açmaktadır. Bu döneme rastlayan Alman edebiyatının dışavurumcu şairleri arasında artan intihar girişimleri buna örnek verilebilir. Kurt Pinthius 1863'te yayımladığı şiir seçkisinde bu akımdan “Menschheitsdaemmerung" (İnsanlığın Alacakaranlığı) olarak söz ederek Alman dışavurumcu şairlerin, yaşadıkları dönemle ilgili oluşturdukları imgeyi çok güzel yansıtır. İnsanlık yaklaşmakta olan karanlığın eşiğindedir. Şairin amacı, okurları yaklaşmakta olan felakete karşı etkili bir biçimde uyarmaktır. Dünyanın düzelebilmesi, insanların aydınlığın eşiğine varabilmesi için önce toplumun düzeltilmesi gerekir, bu da ancak bireyin katkılarıyla gerçekleşebilir. İşte bu nedenle uyuşukluktan ve bezginlikten etkinli-



15ğini yitirmiş insanların uyarılması, şikâyetlerle sarsılması gereklidir.4 Ne tuhaftır ki Fikret, toplumun düzelmesinin çaresini Batı dünyasında ararken, Batı dünyasının şairleri de aynı sorunlarla karşı karşıyadır ve çözümü bireylerin uyarılmasında aramaktadırlar.Birbirine zıt duyguların yeşerdiği böyle bir ortamda edebiyatta olduğu gibi güzel sanatlar alanında da yeni akımlar doğmuştur. Bunlardan biri de Tevfik Fikret'in hayata bakışma ve sanatçı kişiliğine büyük ölçüde yansımış olan, köklerini İngiltere'den alan "Arts and Crafts Mo- 
vement'tir" (Sanat ve Zenaatler Hareketi). Sanayi Devrimi'nin üretim biçimine tepki olarak 1861’de bir grup düşünür ve ressamın başlattığı "Pre Raphaelite Brotherhood” sanat hareketinin ikinci aşaması olan “Aesthetic Pre Raphaelite Movement'm'' devamı olarak şair ve tasarımcı William Morris önderliğinde uygulanmaya başlamış olan bu hareket, ortaçağ ruhuyla yaşamı biçimlendiren, evden iç dekorasyona, mobilyalardan duvar kâğıtlarına, giysilerden evde kullanılan tüm objelerin, kitapların ve kumaşların tasarımına uzanan, sanat ile yaşamı birleştiren bir eyleme dönüşmüştür.

Resim 3: Fikret'in "Arts and Crafts Movement” ruhunu taşıyan, 
kendi evindeki marangozhanesinde yapmış olduğu çalışma koltuğu ve masası. 

İç dekorasyonu da kendine ait olan çalışma odası. Duvarlarda asılı olan resimler de 
kendi eseri. (Aşiyan Müzesi Arşivi)

4 Kuran-Burçoğlu 1996: 53-68
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Resim 4: Tevfik Fikret'in kendi tasarımı olan eşi Nazime Hanım'm dikmiş olduğu 
kadife gömleği, arkada kendi yapmış olduğu Nazime Hanım’m portresi, kendi tasarımı 

duvar kâğıtları, duvara çakılı özenle dekore edilmiş küçük rafın üzerinde yer alan 
işlemeli örtü, bakraç ve pirinç şamdan. Rafın altında yer alan dergiler.

Yaşam ile sanatı birleştiren "bütünsel sanata" güzel bir örnek! (Aşiyan Müzesi Arşivi)

19. yüzyıl sanatının taklitçiliğinden ve tarihsel üslupçuluğundan sıyrılarak yeni bir üslup yaratmaya dönük olan bu akım, 1890'larda Almanya’da "Jugendstil", Fransa'da "Art Nouveau", Avusturya'da "Se
cession", İtalya'da "Stile Florale", İngiltere'de "Liberty Style”, İspan- ya'da "Modernista", adını alarak kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmış ve yüzyılın sonuna damgasını vurmuştur. Bu akım da Servet-i Fünun edebiyatının diğer adı olan Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) olduğu gibi, "yeni” olarak tanımlanmış, "yeni bir estetik” ve "yeni, özgür bir yaşam biçimi" getirmeyi amaçlamıştır.Japon sanatından izler taşıyan bu akımın temsilcisi sanatçılar, simetrik olmayan, uçuşan saçları hatırlatan dalgalı çizgiler, çiçek, özellikle de zambak, sümbül, siklamen, leylak, nilüfer gibi türlerin goncaları, asma filizleri, böcek kanatları, tavus kuşlarından oluşan illüstrasyonlarla ve bu motiflerle işli çeşitli kullanım eşyaları, mobilyalar, lambalar, takılar, duvar kâğıtları, kumaş desenleri oluşturmuşlar, bu desenlerle süslü pencere ve kapıları olan, yaşam gereksinimlerine hizmet edecek raflar, küçük nişler ve cumbalarla bezenmiş ev ve iç dekorasyon planları çizmişler ve bunları gerçekleştirmişlerdir. Yaşam ile sanatı 



birleştirmeyi amaçlayan ve " Gesamtkunstwerk" (bütünsel sanat) kavramını getiren, kişinin kendi çevresini kendi düşlediği ve içinde rahat edebileceği biçimde şekillendirmesine imkan veren bir akım olan bu hareket, bir yaşam biçimine dönüşerek insanlara, yüzyılın karmaşasından uzaklaşma ve kendi yarattığı dünyada huzur bulma imkanı da sağlamıştır. Tevfik Fikret'in de belki içinin sesini dinleyerek böyle bir yaşam biçimi seçtiğine şahit oluyoruz. Onun hakkında yapılan araştırmalarda rastlanmayan bakış da işte şairin bu «bütünsel sanatçı» 
kişiliğidir.Fikret, kuş yuvası adını verdiği, kendi yaşamıyla bütünleşen Aşi- yan’m genel planındaki ayrıntılardan evin iç dekorasyonuna, evde kullanılacak bazı raf ve eşyalardan kendi kıyafetlerinin tasarımına, 
Servet-i Fünun Dergilerinde yer alan "Art Nouveau" tarzındaki süslemelerden evindeki duvar kâğıtlarına uzanan tasarımlar gerçekleştirmiş, şiir yazmaktan arta kalan zamanını resim ve marangozluk yaparak, tahta oyarak ve bahçesini özenle düzenleyerek geçirmiştir. Yukarıda sözünü ettiğim ankette yer alan 'nasıl ölsem?' sorusuna vermiş olduğu, 'resim yaparak ölmek' yanıtı onun şair kişiliğini ressamlıkla bütünleyen bir öz tanım olduğunu ortaya koymaktadır. Tevfik Fikret Aşiyan'a gömülmek istemiştir. Onun bu isteği 1961 yılında na’şının Eyüp Mezarlığından Aşiyan'a taşınmasıyla yerine getirilmiştir.

Resim 5: Tevfik Fikret'in zambaklar, nilüferler, yıldızlarla Art Nouveau tarzında 
süslemelerle bezediği Rübabın Cevabı adlı Kitabının Ön Sayfası. 

(Nedret Kuran Aile Arşivi)
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SonuçTevfik Fikret, 19. yüzyıl sonu, 2O.yüzyıl başında yaşamış olan çok özel bir sanatçı, şair, ressam, düşünür ve eğitmendir. Onu çağdaşı olan önemli isimlerle karşılaştırırken bu birçok yeteneği sanatçı kimliğinde birleştiren özelliğini gözden kaçırmamak gerekir. Yerel ve evrensel etmenler onun bünyesinde birleştirdiği Doğu ve Batı özelliklerinin bir senteze dönüşmesini sağlamış, doğduğu ve içinde yaşadığı özel hayatından evrensele uzanan zaman ve dönem ruhu onun algılamalarını belirlemiş, Batı ve Doğuyu birleştiren yoğun birikimi ve sezgileri bu algıları yorumlayarak özgün ahmlamalara çevirmiş, bu ahmlamalar da onun yaşam evrenini biçimlendirmiştir. Bu biçim ise Fikret’in fikirlerini döktüğü şiirlerine, yaşam felsefesini sezdiren kendinin biçimlendirdiği fiziksel çevresine ve zevkini gösteren görsel eserlerine yansımış, sanatı ile yaşamı birbirinden kopmaz bir bütün oluşturmuştur. Büyük eniştem Tevfik Fikret üzerine yapmış olduğum araştırmalar, ailemden dinlediğim anılar ve uzun düşünceler sonucu kendisi hakkında sürdürdüğüm ahmlama süreci beni bu sonucu oluşturmaya götürmüştür.

Nedret Kuran Aile Arşivinden Seçmeler:

Resim 6: Nedret Kuran Aile Arşivinde bulunan
Tevfik Fikret ve Nazime Hanım'a ait şahsi eşyalar.
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Resim 7: Nedret Kuran Aile Arşivi’nde Tevfik Fikret’in Eserleri ve Anket.

Resim 8: Nedret Kuran Aile Arşivinde Tevfik Fikret'in Bir Vazosu.



Resim 9: NK Aile Arşivi'nde Haluk Fikret ve Ailesini Anlatan Fotoğraflar.

Resim 10: NK Aile Arşivi'nde Ressam Feyhaman Duran'm Tevfik Fikret Portresi.
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Bir Servet-i Fünun Şairi 
Olarak Tevfik Fikret

Prof. Dr. Abdullah Uçman*
Şiirleri, sanat ve edebiyat anlayışıyla yenileşme dönemi Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Tevfik Fikret, ölümü üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen, bugün hâlâ üzerinde konuştuğumuz, gerek devrinde, gerekse daha sonra birçok şairi etkilemiş önemli bir şahsiyettir.Şiirle ve resimle uğraşmaya erken sayılabilecek bir yaşta başlayan Tevfik Fikret'in ilk şiir denemeleri, geleneğin bir nevi devamı mahiyetinde divan şiiri tarzındadır. Gençlik yıllarında, eski şiir anlayışını sürdürmeye çalışan hocaları Muallim Nâci ve Muallim Feyzi'den etkilenmiş, bu etki daha sonra Recâizâde Ekrem ve Abdülhak Hâmid'in şiirlerini tanıdıktan sonra onların tarafına doğru yön değiştirmiştir. Onun, 1890’h yıllarda daha çok Mirsad, Malûmat, Maarif ve Mekteb dergilerinde yayımlanan bu döneme ait şiirlerinde şekil veya muhteva ile ilgili herhangi bir yenilik söz konusu değildir.1 Daha ziyade romantik aşk ve tabiat konularını işlediği bu döneme ait şiirlerinden bir kısmını daha sonra Rübâb-ı Şikeste'nin “Eski Şeyler”2 bölümüne de almıştır.

2 Rübâb-ı Şikeste, İstanbul 1315 (1900) ; 5- b. 2015, s. 353-427-

Bu devreyi takiben taklitten uzaklaşıp bir süre sonra şair olarak asıl şahsiyetini bulma yolunda bazı denemelere girişen Tevfik Fikret, bu sırada tesadüfen bir antolojide okuduğu ve hayatı boyunca örnek alacağı Charles Baudelaire, Sully Prudhomme ve özellikle François Cop- pee’yi tanıdıktan sonra, şiirde asıl çizgisini belirlemiş olur. 1896 yılında Servet-i Fünûn mecmuasının başına geçtikten sonra, topluluğun dağılışına kadar geçen beş yıl içinde, daha çok "sanat için sanat" anlayışı doğrultusunda ve ferdiyeti ön plana çıkaran şiirler yazar. Bu tarihe kadar hayata ve insanlara mümkün mertebe iyimser bir gözle bakan, Allah'a inanan, hattâ dinî vecibeleri yerine getiren; "Tevhîd", "Naat" ve
* Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fak,İtesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Öğretim Üyesi

1 Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tevfik Fikret-Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti (haz. Abdullah Uç
man), İstanbul 2005, s. 29-36.



"Sabah Ezanında” gibi dinî muhtevalı şiirler yazan Fikret, daha sonra, biraz da devrin karamsar havası dolayısıyla mizacında meydana gelen birtakım değişikliklerle giderek kötümser olmaya, hayattan ve çevresinden şikâyet etmeye; dine karşı kayıtsız, hattâ düşmanca bir tavır takınmaya başlar. Özellikle aile hayatındaki mutsuzluk zamanla bütün hayatını karartır. Onun hayata bakışındaki bu köklü değişiklik, bazı edebiyat tarihçileri tarafından kısmen irsiyet, kısmen çekmekte olduğu şeker hastalığından kaynaklanan ıztırap ve aynı zamanda istibdat rejimine karşı duyduğu kin ve nefretle açıklanmaya çalışılmıştır.3

3 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret-Devir,Şahsiyet, Eser, İstanbul 1987, s. 59-65-

4 a. g. e., s. 104.

5 Rübâb-ı Şikeste, s. 353 427.

6 Rübâb-ı Şikeste, s. 425-427.

Tevfik Fikret, 1896-1900 yılları arasında Servet-i Fünûn'da yayımladığı şiirlerinin büyük bir kısmını Rübâb-ı Şikeste'de bir araya getirmiştir. Onun eserlerinden ve kişiliğinden hareket ederek Tevfik Fikret hakkında en dikkate değer eseri hazırlayan Mehmet Kaplan tarafından bu kitaptaki şiirler işlediği konular bakımından:1) Kendi ben'ini ve kendi duyuş tarzını anlattığı şiirler ("Sahâyif-i Hayâtımdan”, "Sühâ ve Pervin", "Tefelsüf”, “Resim Yaparken”); 2) Sanatla ilgili şiirler ("Heykel-i Giryân", "Ey Yâr-ı Nagamkâr”, "La Danse Serpantine”); 3) Kötümserlik duygusunun hakim olduğu şiirler ("Uk- de-i Hayat”, "Gayyâ-yı Vücûd”); 4) Hayal şiirleri ("Âşiyân-ı Dil”, “Ne İsterim”, "Bir Ân-ı Huzur”, "Ömr-i Muhayyel”, "Yeşil Yurt"); 5) Aşk şiirleri (“Sen Olmasan”, “Şekvâ-yı Firâk", "Fırsat Yolunda”, "Tesâdüf”, "İkinci Tesâdüf”, "Son Tesâdüf”); 6) Tabiat şiirleri ("Bir Yaz Levhası”, "Beyaz Yelken”, "Sezâ", "Berf-i Zerrin", "Yağmur”, "Perî-i Hazân”); 7) Oğlu Halûk için yazdığı şiirler ("Halûk’un Sesi”, "Yaşamak Aşkı”, "Halûk'un Bayramı”); 8) Portreler ("Fuzûlî", "Cenab”, "Nedim”, "Llstad Ekrem”, "Nef'î", "Hâmid”); 9) Merhamet ve şefkat şiirleri ("Hasta Çocuk”, "Ramazan Sadakası”, "Verin Zavallılara", "Balıkçılar”); 10) Vatanî ve dinî konulu şiirler ("Ken'an”, "HasanTn Gazâsı", "Asker Geçerken", "Kılıç”, "Sabah Ezanında”, "Ramazan”, "Sabâh-ı lyd”, "Şehidlikte”) olmak üzere belli başlı 8-10 hakim tema etrafında toplanmıştır.4Şiir yazmaya aşk temasını işleyerek başlayan Tevfik Fikret'in Ser- vet-i Fünun dönemine kadar yazdığı şiirlerin büyük bir kısmında aşk temi daima ön plândadır. Bir kısmını Rübâb-ı Şikeste'nin "Eski Şeyler"5 bölümüne de aldığı bu şiirlerin en başarılısı, aşkla musikinin birleştiği "Ey Yâr-ı Nagamkâr"6 başlıklı şiirdir.



Çal, ben de olup şevk ile âhengine peyrev, 
Dillerdeki sevdalan cûşân edelim, çal!
Çaldıkça doğar gönlüme eş>âr-ı nev-â-nev;
Her nağmene bir şi'rimi kurbân edelim, çal!
Çal, âlem-i ervâhı da raksân edelim, çal!kıtasıyla başlayan bu şiirde sevgilinin aşk duygusuna tercüman olan musiki, şairde sevgilisi ile beraber ulvî bir mekânda ebediyete kadar yaşama arzusu uyandırmaktadır.Servet-i Fünun döneminde ise aşk duygusunu konu alan şiirlerde büyük bir değişiklik görülür. Giderek hayata kötümser bir gözle bakan, geleceğe ait hiçbir ümit taşımayan Fikret, evlilik hayatında da pek mutlu olamaz; bu yüzden karısı için yazdığı bir iki şiirde, beraber yaşamanın verdiği sadakat duygusu dışında fazla bir şey söylemez. Eşine olan bağlılığı, kendisine bir çocuk vermesinden dolayıdır, fakat bu bağlılık ruhunu ezmekte, sırf çocuğu için bu evliliği sürdürdüğünü açıkça dile getirmektedir.7 Bu arada Fikret, kısa süreli gizli bir aşk yaşamış, bu münasebetle gerçekten yaşanmış olan duygularını da ''Tesâdüf'', "¡kinci Tesâdüf” ve “Son Tesâdüf" başlıklı şiirlerinde anlatmıştır.8

7 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s. 97-99.

8 Nuri Sağlam, "Meçhul Bir Aşkın Son Nağmeleri: Tevfik Fikret'in "Tesadüf" Şiirleri”, 
Bir Muhalif Kimlik-Tevfik Fikret (haz. Bengisu Rona-Zafer Toprak), İstanbul 2007, 
s. 113-129.

9 Rübâb-ı Şikeste, s. 142-143-

Fikret'in hayal konulu şiirleriyle tabiatı konu edindiği şiirleri arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Çünkü onun hayal konulu şiirlerinde genellikle içinde mutlu olacağı bir mekân veya bir tabiat manzarası çizilmektedir. Fikret'in hayal konulu şiirleri arasında en dikkati çeken "Ömr-i Muhayyel’’9 adlı şiiridir.
Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşçağızm ömr-i bahârîsi kadar hoş:
Bir ömr-i muhayyel... Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o sâfiyyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel

parçasıyla başlayan şiirde, içinde yaşadığı toplumdan ve çevreden hoşnut olmayan şairin burada, özlemini çektiği ve hayalini kurduğu saadet ülkesini tasvir ettiği görülür. Bundan başka, "Ne ¡sterim”, "Yeşil 



Yurt" ve "Bir Ân-ı Huzur" gibi daha birçok şiirinde özlediği hayat ile içinde yaşamak istediği dekoru çizdiği görülür.Onun, "Mâi Deniz", "Bir Levha İçin", "Berf-i Zerrin”, "Krizantem" ve "Perî-i Hazan" gibi doğrudan doğruya tabiatı tasvir ettiği şiirlerinde, büyük ölçüde pamasyenlerin etkisi altında, daha çok göze hitap eden tablolar yaptığı görülür. Bir kısmı tablo altına yazılmış olan bu şiirlerde onun, işin içine mutlaka kendi duygularını da katmak suretiyle sözkonusu tabloyu renklendirdiği de dikkatimizi çeker.Yine bu döneme ait "Verin Zavallılara", "Ramazan Sadakası", "Hasta Çocuk", "Balıkçılar" ve "Sarhoş" gibi manzumelerinde fakirlere ve kimsesizlere acımak gibi bazı İnsanî temaları da işlediği görülür.1895’ten sonra hayat karşısında giderek kötümser bir tavır almaya başlayan Fikret’in bu psikolojiyle yazdığı en dikkate değer eseri ise "Gayyâ-yı Vücûd”dur. Burada hayatı böceklerle, solucanlarla, yılanlarla dolu bir bataklığa benzeten şair, insanı da, bu bataklıktan kurtulmak istedikçe tıpkı bir girdap gibi kendisine doğru çeken bu hayatı yaşamak zorunda kalan zavallı, bedbaht bir varlık olarak görür:
Bazı, kırlarda gezerken görülür nefretle:
Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, 
Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla dolu.
G-)
İşte gayyâ-yı vücûd, işte o zulmet, o batak;
Beşerin işte, pür-ümmîd ü heves, kıvranarak
Ka'r-ı târında şinâh ettiği girdâb-ı ufûl!

İşte seksen yaşında bir sâil, 
Yaşamış kâinatı görmeyerek 
Yaşamış, mevte olmamış kail, 
Yaşamak ayn, görmek ayn demek.kıt'asıyla başlayan "Perde-i Teselli"10 adlı manzumesinde de aynı temayı işleyen şair, burada dünyayı göremediği için kör bir dilenciye hayranlık duyar.

10 Rübâb-ı Şikeste, s. 183-184.

11 s 323-340.

Rübâb-ı Şikeste'nin "Âveng-i Tesâvir"11 bölümünde, etkisinde kaldığı Baudelaire’in "Les Phares" adlı şiirinde yaptığı gibi, Fikret’in de, sev



diği bazı şairlerin maddî ve mânevî portrelerini çizdiği görülür. Bu bölümde yer alan şiirler "Fuzûlî", "Cenab”, "Nedim", "Üstad Ekrem", "Nef'î" ve "Hâmid"dir. Fikret, kitabın "Eski Şeyler" bölümünde yer alan "Musset İçin" başlıklı şiirinde ise, sevdiği bu romantik şairi yüceltirken yine aynı bölümde yer alan "Nijad'a" başlıklı manzumesinde, Recâizâde Ekrem’in genç yaşta ölen oğlunu tasvir eder. Rübâb-ı Şikeste'nin. baş tarafında yer alan "Zekâ” başlıklı şiirinde ise, adını zikretmeden, biraz alaycı bir ifadeyle Feylesof Rıza Tevfik’i; "Timsâl-i Cehâlet"te ise açıkça alay ederek Ahmet Midhat Efendiyi canlandırır.Fikret, Rübâb-ı Şikeste'nin "Âveng-i Şühûr"12 başlıklı bölümünde ise, Mart ayından başlayarak Şubat'a kadar bütün ayları tabiî manzarasında ve kendisinde uyandırdığı çağrışımlar açısından tasvir etmiş ve bunları her ayın muhtevasına uygun düşecek tablolarla süsleyerek 
Servet-i Fünûn'da yayımlamıştır. Bu şiirlerde F. Coppee'nin "Les Mois" (Aylar) şiirini örnek almış, fakat ondan farklı olarak ay tasvirlerini alegorik tablolar hâlinde canlandırmıştır. Meselâ Mart ayını hırçın bir kadına benzetirken, Nisan'ı çiçekli bir dala konmuş kanatlı bir fulya, Mayıs’ı saf ve şuh bir köylü kız, Haziran'ı altın başaklı tarlasının kenarında mutlu bir köylü gibi görmüştür.

12 s 341-351.

13 Rübâb-ı Şikeste, s. 287-291.

14 Rübâb-ı Şikeste, s. 221-222.

"Hemşirem İçin"13 adlı şiirinde:
Elbet değil nasibi mezellet kadınlığın, 
Elbet değil melekliğin ümidi zulm ü şer, 
Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer.diyen Fikret, talihsiz bir evlilik yapan ve genç yaşta ölen kızkardeşi Sı- dıka Hanım için de iki şiir yazmış ve burada kardeş sevgisinin en yüce duygulardan biri olduğunu vurgulamıştır.1897 Türk-Yunan Savaşı dolayısıyla devrin başka şairleri gibi vatanî konulu şiirler yazan Tevfik Fikret'in bu tarzdaki şiirlerinin sayısı fazla değildir. Yine F. Coppee ve Sully Prudhomme etkisi görülen bu şiirlerin en tanınmışları "Asker Geçerken", “Ken'an”, "Hasan'm Gazâsı” ve "Kılıç" adlarını taşıyanlardır.Onun dinî muhtevalı şiirleri arasında en çok tanınmışı ise, gençlik dönemine ait olan "Sabah Ezanında"14 adlı şiiridir.



Allahü ekber... Allahü ekber...
Bir samt-ı ulvî güyâ tabiat
Hâmûş hâmûş eyler ibâdet.

mısralarıyla başlayan bu şiirde de yine bir tablo hissi uyandıran şair, daha çok ezan sesinin tabiattaki yansıması üzerinde durur. Fikret bu şiirinde gerek kelime, gerekse mısra tekrarları ile belli bir âhenk de sağlamıştır.Bu döneme ait şiirlerinde daha çok Fransız pamas şairi François Coppee'nin etkileri görülen Tevfik Fikret, duyuş tarzı itibariyle romantik, ancak örnek aldığı parnasyenler gibi şekil mükemmeliyetine aşırı derecede önem vermektedir. Bir kısmında kendi sanat anlayışını ve hayat karşısındaki tavrını da ifade eden "Resim Yaparken", "La Danse Serpantine", "Balıkçılar", "Heykel-i Giryân", "Gayyâ-yı Vücûd”, "Ömr-i Muhayyel", "Ey Yâr-ı Nagamkâr", "Sühâ ve Pervin" ve "Mâi Deniz" adlı şiirleri, onun bu döneme ait akla ilk gelen en dikkate değer eserleridir.1900 yılından itibaren daha çok siyasî ve sosyal muhtevalı manzumeler yazan Tevfik Fikret, "Târih-i Kadîm" dışında, bunları Rübâb-ı 
Şikeste'nin II. Meşrutiyet’ten sonra yapılan baskısına da dahil etmiştir. Onun bu dönemde yazdığı şiirler arasında üzerinde en çok durulan eseri ise "Sis"tir.15 İstibdadın bütün ağırlığıyla hissedildiği 1902 yılının bir Şubat günü Boğaz’a kesif bir sis çöker ve akşama kadar da kalkmaz. Uzun zamandır evi hafiyelerin gözetimi altında bulunan Fikret, şiirinde Boğaz'daki maddî sis ile yaşanan hayattaki boğucu havayı başarıyla birleştirir. Şair burada, oldukça samimi bir şekilde, nefret ettiği II. Abdülhamid devri İstanbul'una lânetler yağdırırken bir yandan da toplumun bütün ahlâkî zaaflarını teker teker büyük bir maharetle ortaya koyar. Fikret, 1908’den sonra yazdığı "Rücû" adlı şiirinde ise, "Sis"te söylediklerinin bir kısmından vazgeçer görünür; orduyu ve vatanın seçkin evlâtlarını bir nevi kurtarıcı olarak yüceltir.16

15 a. g. e., s. 295-299-

16 "Sis" şiirinin geniş bir tahlili için bk. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, C. I, İstanbul 
1969, s. 92-100.

Yaşadığımız hayatın daimî bir değişmeden başka bir şey olmadığını dile getirdiği "Mâzî-Âtî"; istibdat rejiminden sonra İttihadçılarla başlayan hürriyet havasının kısa bir süre sonra zorbalığa dönüştüğü; kanun, hürriyet, adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı II. Meşrutiyet döneminin ağır bir hicvi niteliğindeki "Hân-ı Yağma"



manzumesi ile "Tarih-i Kadîm", bu dönemin en dikkate değer örnekleridir. Daha sonraları Fikret taraftarlarınca taassuba karşı müspet ilim ve müspet düşüncenin müdafaası gibi takdim edilmeye çalışılan "Tarih-i Kadîm" manzumesinde tarihi, baştan başa kanlı sahnelerden ve savaşlardan ibaret gören Tevfik Fikret, burada açıkça, genel anlamda dine ve Tanrıya karşı isyankâr bir tavır sergilemiştir. Hayatının son yıllarında gelenekten, içinde yaşadığı toplumun değer hükümlerinden tamamen uzaklaşan Fikret, burada mâziyi korkunç tablolardan ibaret görmüş, kahramanlığı da küçümsemiştir. Mutlak anlamda bir barış ve adaletin hakim olduğu bir dünyayı özleyen Fikret, burada, kul ile Tanrıyı birbirinden ayıran bir dini de kabul etmez. Hattâ Allah'ın bile kendisine yaklaşılmaz olduğunu ve yeryüzünden kendisine doğru yükselen feryatların ve şikâyetlerin cevapsız kaldığını söyleyecek kadar ileri gider. "Târih-i Kadîm'e ZeyT'de ise, dinî inançları tamamen reddetmiş; tarih ve din düşmanlığını açıkça ifade ederek kendisinin 
panteizm diye adlandırılabilecek bir nevi "tabiat dini"ne inandığını açıklama ihtiyacı duymuştur.17

17 Hikmet Tanyu, Tevfik Fikret ve Din, İstanbul 1972, s. 90-104, 122-136.

18 Rübâb-ı Şikeste, s. 210-211.

Fikret'in hayatında, bir süreliğine de olsa mizacının değişmesinde ve hayata bağlanmasında oğlu Halûk'un büyük bir rolü olur. 1894 yılında dünyaya gelen Halûk, kötümser bir mizaca sahip olan Fikret'i bir süre de olsa değiştirir ve özellikle II. Meşrutiyet'ten sonra yazacağı şiirlerinde görülen geleceğe ümitle bakma duygusunu kazandırır. Fikret, oğlu için müstakil bir kitap halinde yayımladığı Halûk'un Defterinden 
önce Rübâb-ı Şikeste’de Halûk için beş şiire yer vermiştir. Çocuk sevgisi, ıstırap ve merhamet duygularının ön plânda yer aldığı "Halûk'un Bayramı"18 adlı şiirinde ise, bayram dolayısıyla yeni elbiselerini giymiş, sevinç ve mutluluk içindeki oğlu Halûk'la sefalet içinde, zavallı, fakir bir çocuğu mukayese eder ve oğluna üstündeki elbiseleri çıkarıp bu fakir çocuğa vermesini söyler.

Baban diyor ki: "Meserret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk dinle, 
Fakat sevincinle
Neler düşündürüyorsun, bilir misin?.. Babasız 
Ümidsiz, ne kadar yavrucakların şimdi 
Sıyâh-ı mâteme benzer terâne-i lydı;



Fikret, oğlu Halûk'u tahsil için İskoçya’ya gönderdikten sonra onun için yazdığı manzumelerin bir kısmını Halûk'un Defteri'nde bir araya getirir. Kendi içinde "Halûk’un Defteri”, "Hayata Karşı Beşer” ve "Hitâbe- ler" başlıklı üç bölümden meydana gelen kitapta, daha çok gençliğe yol gösterme fikri hakimdir. Oğlu Halûk’u, memlekette inkılâp yapacak gençliğin sembolü olarak gören Fikret, burada memleketin geleceği üzerinde de düşünür. Halûk, gittiği ülkede ilim ve fen tahsil edecek, öğrendiklerini daha sonra memleketine getirecektir. İdealleri gerçekleştirmek her zaman kolay olmaz, ama doğru bildiği yoldan ayrılmayan mutlaka amacına ulaşır.Kitaptaki en çok tartışılan şiirlerden biri olan "Halûk'un Âmentü- sü"nde ise, dinî inançlar değil, tamamen dünyevî inançlar yer almaktadır. Burada idealize edilen, akıl ve bilgiye, terakkiye, hakkın kuvvete üstün geleceğine, insanlar arasında kardeşlik ve dünya birliği idealine inanan yeni bir insan tipidir.19

19 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, C. I, İstanbul 1969, s. 158-163; Haşan Akay, Tevfik 
Fikret, İstanbul 1998, s. 59-60.

20 İstanbul 1914.

21 İstanbul 1911.

22 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s. 186-187.

Hayatının son yıllarında hece vezni ve sade Türkçe ile çocuklar için yazmış olduğu şiirlerden meydana gelen Şermin20 ise, onun doğrudan doğruya özlemini çektiği "yeni insan tipi” ile yakından ilgilidir. Bu kitaptaki şiirler, Halûk'un Defteri'ndeki21 şiirlerinden farklı olarak, yeni Türkiye için Amerikan terbiyesine göre yetiştirmeyi arzuladığı, pratik hayatta başarılı olabilecek insan tipinin idealize edilmesinden ibaret görünmektedir. Özlediği yeni insan tipinin yeni bir eğitim metoduyla yetiştirilebileceğini düşünen Fikret, arkadaşı Sâtı Bey’le birlikte Yeni Mektep adıyla bir okul kurmak istemiş, ancak bunu gerçekleştireme- yince burada uygulamayı tasarladığı bazı fikirlerini Mekteb-i Sultanî müdürlüğü sırasında hayata geçirme fırsatı bulmuştur.22Tevfik Fikret edebiyat tarihlerinde genellikle bir Servet-i Fünun şairi olarak ele alınıp değerlendirilmekle beraber, o, edebiyat çevrelerine ilk adımlarını attığı tarihten itibaren edebî yazılarıyla da dikkati çeker. 1891 yılından başlayarak sırayla Mirsad, Malûmat ve Maarif dergilerinde yayımlanan bu tür yazılarını Tarîk gazetesinde "Hafta-i Edebî” başlıkla yazıları, daha sonra Servet-i Fünûn'da da "Musâhabe-i Edebiy- ye”leri takip eder. Servet-i Fünûn'daki yazılarında onun değişik edebî konularla beraber daha çok şiir dili, vezinler, nazîrecilik, edebiyatımız-



31da nesir meselesi ve roman okuyucusu gibi, genellikle gündemde olan konuları ele aldığı görülür.23Tevfik Fikret gerek otoriter mizacı ve tavizsiz davranışlarıyla, gerekse sanat anlayışı bakımından, Servet-i Fünun topluluğuna mensup yakın arkadaşlarıyla birlikte, çağdaşı durumundaki başka şair ve yazarları da etkilemiştir.24

24 Tevfik Fikret'in hayatı, mizacı ve sanat anlayışı konusunda daha geniş bilgi için 
bk. İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 2011, s. 591-649-

25 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s. 199-219.

26 Yahya Kemal, Edebiyata Dair'de "Rübâb-ı Şikeste'den sonra nazımda İstanbul leh
çesini duyduk." der (İstanbul 1971, s. 245).

Cenab Şahabeddin gibi diğer Servet-i Fünuncularla beraber Tevfik Fikret'in o günkü Türk şiirinde gerçekleştirmiş olduğu esas değişiklik ve yeniliklerden biri de, vezin, kafiye ve âhengi ihmal etmeden en- 
jambementAar yoluyla şiiri nesre yaklaştırmasıdır. Vezin ve kafiye ile birlikte mısralarda asonans (ünlü tekrarı) ve aliterasyonlar (ünsüz tekrarı), zaman zaman bir kısım kelimelerin veya mısraların tekrarı ile şiirde müzikaliteyi sağlamayı başarmış ve Servet-i Fünun şiirini gerek teknik, gerekse muhteva itibariyle Batı şiiri seviyesine yükseltmiştir.25 Tevfik Fikret’in şiir dilinde yerli söyleyişi hakim kılması da, ayrı bir başarı olarak kabul edilmektedir.26

23 Tevfik Fkret'in burada adı geçen yayın organlarındaki makaleleri İsmail Parlatır 
tarafından Tevfik Fikret- Dil ve Edebiyat Yazılan adı altında bir araya getirilip 
yayımlanmıştır (Ankara 1987).
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Ressam Tevfik Fikret*

* Bu yazı 2007’de Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret (Türkiye iş Bankası Kültür Yayın
ları, İstanbul, Aralık 2007) kitabında yayınlanmış "Ressam Tevfik Fikret” başlıklı 
makalenin genişletilmiş halidir.

** Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi

1 Bu yazı 2OO7'de Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret (Türkiye iş Bankası Kültür Yayın
ları, İstanbul, Aralık 2007) kitabında yayınlanmış "Ressam Tevfik Fikret” başlıklı 
makalenin genişletilmiş halidir.

2 Salih K. Nigar, Tevfik Fikret: Inkilap Şairinin İzleri, Kenan Basımevi, İstanbul, 1942, 
s. 13-14

Prof. Dr. Zeynep İnankur"

Antikiteden beri sözcük ile imge arasındaki benzerlik vurgulanmış; Romalı şair Horace'm ünlü "ut pictura poesis" yani "şiir sanatı neyse resim sanatı da odur" sözü yüzyıllar boyunca hem ressamlar hem de şairler tarafından pek çok farklı biçimde yansıtılmıştır. Tevfik FikretBatıda pek çok örneği olmasına karşın hem şair hem ressam olan nadir Türk sanatçılardan biridir. Onun şair kişiliği her zaman öne çıktığı için ressamlığı gölgede kalmıştır. Halbuki resim hevesi kendisinde şiir hevesinden önce uyanmıştı.1 Fikret çocukluğunun geçtiği Aksaray’daki konağın kendisine ayrılan küçük odasını anlatırken şöyle der: " Odamın camekânı vardı. Orada oturur, yazı yazar, resim yapardım. Büyük bir yazı ile 'Ressam Tevfik’ yazmış ve içerden pencereye asmıştım. Dışardan bakınca yazıyı ters gördüm, canım sıkıldı.2Fikret hayatının sonuna dek şiirle resmi birlikte götürmüş, her ikisi de onun duygularını yansıtan bir ayna olmuştur. "Resim Yaparken" adlı şiirindekiFırçam, kadîd bir ağacın hasta bir dalı, Destimde müşteki heyecanlarla titriyor;Gûyâ çiçek diyeBir hâk-i sebze döktüğü kanlarla titriyorOn gündür işte uğraşıyor fikr ü san'atımBir mevc-i hisse vermek için şekl-i irtisâm



34Seyreylerim bu levhayı artık ale'd-devâm, Verdim emek diye3

3 Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, haz.Abdullah Uçman ve Haşan Akay, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2015, s.60.

4 Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tevfik Fikret, Kitabevi, İstanbul, 2005,s.75.

5 Kayahan Özgül, Resmin Gölgesi Şiire Düştü, YKY, İstanbul, s.31'den”Hafta-i Edebî", 
Tarik Gaz., Nu.4683, Kânûn-i sânî 1314.

6 Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, C.ll'den La Turquie, 29 Avril 
1873-

mısraları bunu iyi yansıtır. Fikret'in ressamlığı onun şiir tarzını etkilemiştir. Galatasaray Sultanîsinden yakın arkadaşı olan Rıza Tevfik onun şiiri üzerine yazdığı bir makalede şöyle der:Kendisi fıtraten musavvir (peintre) olarak doğmuştur. Psiklojide ma’rûf olan bir tâbire göre Fikret, bir enmûzec-i basar (type visuel) arzeder. Yani hâyâlat-ı basar (image visuels). Fikret'in zihninde gayet sarih (nette), gayet berrak ve rengârenk olarak cilve-ger bulunuyor ve şâirin muhayyile-i mübdiasmda en zengin sermâye, hayâlât-ı basariyedir. En şedîd intibââtı gözüyle telâkki ediyor. Onun için şiirleri pek pitoresktir (pittoresque) yani tasvir gibidir.4Mehmet Kaplan da dış âleme bakış, renkleri ve şekilleri seçiş ve ifade bakımından, resimle uğraşmasının Fikret üzerinde çok etkili olduğunu, Fikret'in önceden bir hayal tasarladıktan sonra şiir yazmaya başladığını, kendi kafasında bir imge oluşmaz ise, konularını dışarda oluşan resimlerden, yahut okuduğu hikayelerden, Batı şairlerinin eserlerinden aldığını söyler5. Fikret de bir yazısında "Elvah-ı Tabiatten” oluşan şiirlere "arz ettiği tasvir-i tahliyeden dolayı” pekala "levha-i tabiat” denilebileceğini belirtmiştir.6Küçük yaşta başladığı resim çalışmalarını Mekteb-i Sultanî'deki (Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi) öğrenim yıllarında da sürdüren Tevfik Fikret'in resim hocası, François-Claude Hayette adında bir Fransız- dır. Hayette, 1868 yılında açılan okulda ders vermek üzere Fransız Milli Eğitim Bakanlığının önerisiyle İstanbul'a gelmiştir. Sultan Abdülaziz’in emriyle resim eğitimi almak üzere Paris'e gönderilen Şeker Ahmet Pa- şa'nm da arkadaşıdır. Şeker Ahmed Paşanın 1873 yılında Sultanah- met'deki Sanat Okulu'nda açmış olduğu Türkiye'deki ilk resim sergisinde Hayette’in resimlerinin arasında yatan bir çıplak tablosunun da yer aldığı resmin yanı sıra Galatasaray Sultanîsindeki öğrencilerinin onun yönetimi altında meydana getirdikleri resim koleksiyonu da ser-



35gilenmiştir.7 Fikret'in anlattığına göre Mösyö Hayette "titizce bir adam imiş. Bazı talebenin modeline kendisi başlar ve artık o işin başından ayrılmaz, sonuna kadar kendisi devam edermiş. Salim bir usul tatbik etmediği için ciddi bir istifade beklenememiş. '119 Tevfik' de bitmiş resimleri Mösyöye gösterdiği zaman muallim, şakirdin omuzunu okşar, 'Haydi şişman!’ der ve hiçbir kusurunu düzeltmeden savuşurmuş. Sonraları şair sırf merak ve aşk saikasıyla resmi bu raddeye getirebilmiş.8

7 Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, C.H'den La Turquie, 29 Avril 
1873-

8 Onaydın, Bütün EserlerüHatıralar II, haz.Necati Birinci ve Nuri Sağlam, TTK Bası
mevi, Ankara 2002, s.13.

9 Onaydın,s.16.

10 Bedri Rahmi Eyuboğlu, Tevfik Fikret'in Resimleri: Çekirdekten yetişen ressamlara 
yaraşır, açık seçik, dupduru resimler, Milliyet Sanat Dergisi, s.19.

11 Fikret bu daveti redder: Onaydın,

12 Memet Fuat, Tevfik Fikret: Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yapıtları, De Yayınevi, 1979, s.79

13 Murat Uraz, Tevfik Fikret ve Kitaplarında Çıkmayan Şiirleri, Hüseyin Tutya Türk 
Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1959, s.7’den Cenap Şahabeddin, "Tevfik Fikret Bey”,Ser
vet-! Fünûn, sayı 268, sene 1312.

Sanatçının bugün Aşiyan Müzesi'nde bulunan ve üst köşesine "Tec- rübe-i kalem olmak ve son sene imtihan salonuna vaaz olunmak üzere, Mekteb-i Sultanî, 1888” yazılmış karakalem bir portresi (RES:1) onun lise yıllarında resimde ne kadar ilerlemiş olduğunu gösterir. Tevfik Fikret bundan sonraki yaşamında da resim yapmayı sürdürecek ve gerçekten yetenekli bir ressam olduğunu kanıtlayan yapıtlar gerçekleştirecektir. Nitekim Fikret'in kendisi gibi Mekteb-i Sultanî'den mezun dostu Feyha- man Duran onun ressamlığı için, “Ah Fikret, yalnız bir iki sene Avrupa’da bulunup resim tahsil edeydi, billahi Türklerin en muktedir, en şahsiyet sahibi ressamlarından biri olurdu; ne harikulade fıtrat”9 derken yıllar sonra kendisi de ressam şair olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, "Fikret'e şiir yazmayı kesinlikle yasak etseler, şiire harcadığı emeği resme katmasını zorlasalar yalnız memleket çapında değil dünya çapında bir ressam olurdu”10 diyecektir. Fikret’in "Ressamlar Cemiyeti" tarafından bir konferans vermek üzere davet edilmesi onun kendi döneminde de ressam olarak adını duyurduğunun bir kanıtıdır.11 Fikret daha sonraki yıllarda Şeker Ahmed Paşa'dan da12 özel ders almış ve kendini yetiştirmiştir.Cenap Şahabeddin de Fikret'le yapılan sohbetlerde konu edebiyat ile resim sanatına geldiği zaman tavrının birden değiştiğini söyler: Birdenbire gözünde bir incilâ-yi müteyakkızâne, enzarmda bir şa'şaa-i intibah leman eder, bir vecdile, bir iştiyak ile nazariyat-ı zâtiyesini serd etmeye başlar."13



36Mekteb-i Sultaniden mezun olduktan sonra girdiği Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda da boş zamanlarını resim yaparak geçiren, "iki kalem çizgisiyle arkadaşlarını kağıt üzerinde"14 yaşatan Fikret, Recaiza- de Ekrem'in tavsiyesiyle Servet-i Fünûn dergisinde çalışmaya başlamış, derginin yöneticisi olduktan sonra (1896) resme daha çok zaman ayırmıştır. Servet-i Fünûn bir edebiyat dergisi olmasına rağmen resme de çok önem verir. Ruşen Eşref Ünaydın'ın dediği gibi "Edebiyat-ı Cedide günlerinde bir vakitler Avrupa mecmualarında görülen resimlere baka baka manzumeler yazmak adeta moda idi."15 Fikret de tablo şiirleri yazmış, bazen de resimleri kendisi yapmıştır. Bunlardan ilki olan "Hayran"- yabancı bir dergiden alınmış bir resimdir. Ortaçağ Avrupa'sını anımsatan kıyafetler içindeki çiftten erkek olanı hayranlıkla genç kadına bakmaktadır. Fikret'in bu resim için özel olarak yazdığı şiir ise şöyledir:

14 Nigar, s. 13-14.

15 Ünaydm, s.57.

16 Kaplan, s.121.

17 Û ilaydın, s.57-

18 İsmail Parlatır, Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazılan, TDK, Ankara, 2000, s.202.

Sâhil yeşil, eşcar yeşil...Sanki tabiatVermek dilemiş mevkie şâyân-ı perestişBir reng-i behiştiGöl, sâhilin aksiyle nümâyişgeh-i cennet Sâri bu yeşil gölgeliğe bir mütevahhiş, Âheng-i behiştî16
Fikret'in Recaizade Ekrem’in Servet-i Fünûn'da yayınlanan Müfâre- 

kat adlı hikâyesi için yapmış olduğu resimde ise kıyıdan uzaklaşan bir gemi ile ona mendil sallayan bir kadını görüyoruz. Rübâb-ı Şikeste’de- 
ki, Tecdîd-i İzdivâc, Bir Yaz Levhası, Küçük Aile, Valide, Dinle Ruhum hep resimlerden ilham alınarak yazılmış şiirlerdir.17Resme olan ilgisi yüzünden Tevfik Fikret döneminin ünlü ressamlarıyla da yakın ilişki kurmuştur. Servet-i Fünûn dergisinde Halil Pa- şa'nm resimlerine yer vermiş, yine bu dergide yayınlanan "Ekrem Bey" isimli makalesinde Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanının Halil Paşa tarafından resimlenmesine ilişkin olarak "Memleketimizde ilk defa olarak millî bir eser-i âlîyi Osmanh ressamlarının medâr-ı iftihârı addedilmeğe şâyân bir fırça ile musavveran neşre mu- vaffakıyyet Servet-i Fünûn için ne büyük şeref ve sa'âdettir."18 demiştir. 



1909 ile 1910 yılları arasında Mekteb-i Sultanide müdürlük yaptığı sırada okuldaki resim atölyesini genişletmiş, resme yetenekli öğrencileri bizzat teşvik etmiş ve ders dışında hocalarının yanında çalıştırmıştır. Şevket Dağ'ı resim hocası olarak alan da odur. 19 Şevket Dağ bu dönemde derslerini açık havada yaptırarak öğrencilerine doğadan resim yapma alışkanlığını kazandırmıştır20. Mekteb-i Sultan öğrencisi olan Namık İsmail de Şevket Dağ'dan resim dersleri almış, Tevfik Fikret’in geliştirdiği atölyede çalışmıştır21.

19 Ünaydın, s.31

20 Semra Germaner, “Mekteb-i Sultanî'den Galatasaray’a Resim Eğitimi ve Sanata 
Katkı”, Mekteb-i Sultanî'den Galatasaray Lisesine, Pera Müzesi Yayım, İstanbul, 
2009, s.34 (ss.34-49)

21 Namık İsmail, haz.Zeynep Rona, YKY, İstanbul, 1992, s.18.

22 Taha Toros,"Soylu Fırça Darbeleri”, Antik Dekor, sayı 75, 2003, s.116-21.

23 Taha Toros, İlk Kadın Ressamlarımız, Ak Yayınları, 1988, İstanbul, s.13.

24 Nigar, s.109-110

Tevfik Fikret'in ressam kimliğiyle öne çıkan Şehzade Abdülmecid Efendiyle de çok yakın dostluğu vardır. Abdülmecid Efendi Fikret'in Sis şiiri için "Sis" isimli bir manzara yaparak ona hediye etmiş, ayrıca şairin bir portresini de yapmıştır22.Fikret'in portresini yapanlardan biri de dönemin ünlü kadın ressamlarından Mihri Müşfik’dir. "Tevfik Fikret Mihri hanımın en güçlü tanıtıcısı ve takdircisi"23 olmuştur. Salih Keramet Nigar Fikret’i son görüşünde ona" Yukarıda bir hanımefendi var, resimlerimi yapıyor. Bilseniz Rübâb'ı o kadar güzel okuyor, o kadar güzel tefsir ediyor ki, yazdığım şeyler bu kadar mânîdar mıymış diye şaşıyorum. Bana beni anlatmaya başladı. Yazılarımdan ne kadar uzaklaşmışım." dedikten sonra "Yukarda hanımefendi beklemesin. İzin verirse resimleri de getiririm. Fevkalade şeyler diyerek Mihri hanımın pastelle ve karakalemle yaptığı resimleri getirmiştir. Salih Keramet Nigar onun bir profili hepsinden fazla sevdiğini ve "Bakın bu ne güzel, benim başımı ne harikulade gösteriyor." dediğini aktarır.24 Rıza Tevfik ise Fikret'in öldüğü akşamın sabahını şöyle anlatır:Sabah olunca cenazeyi yıkayıp tekfin edecek olan adamlar gelmiş, aşağıda bekliyorlardı. O esnada, sıkı sıkı siyah bir çarşafa bürünmüş ve yüzünü de kalın bir peçe ile örtmüş ufak tefek bir hanım gelmiş mutlaka beni görmek istiyormuş, yukarı çıkardılar. Bu kadıncağız o kadar ağlıyordu ki, peçesi ve çarşafının önü sırılsıklam olmuştu. Kat'iyyen



38peçesini açmak istemedi. Fakat sesini tanır gibi oldum. Benim teşrih hocam ve Kadiköyü’nde komşum doktor Rasim Paşa'nm ikinci kızı, şöhretli ve kabiliyetli ressam ve hey- keltraş Mihri Hanım imiş. Ağlaya ağlaya benden rica etti, Fikret'in çehresinin maskesini ve sağ elinin kalıbını almak istedi. Merhumun yazı odasında görmüş olduğum natamam portreleri de o yapmış ve bunun için de beş on gün Fikret’in misafiri olmuş imiş. Tabiî, ricasını derhal kabul ettim. Alçı ile vazelini getirmiş imiş. Su ve kap hazırladık, gözümüzün önünde o kalıpları yaptı aldı ve Fikret’in henüz sırtında bulunan gömleği de pek kıymetli bir yadigâr olarak saklayacağını va'd ederek istedi ve yine çok ağladı. Merhumun refikasının iznini de alarak bir makasla, gömleği kesip Mihri Hanım'a verdim; teşekkür etti, alıp gitti.25

25 Ünaydm, s.49,50.

26 İsmail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, Türkiye Emekli 
Öğretmenler Cemiyeti, İstanbul, 1963, s.289.

27 Celaleddin Ezine, Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945

28 Orhan Karaveli, Ölümünün Doksanıncı Yılında Tevfik Fikret ve Halûk Gerçeği, Per- 
gamon, İstanbul, 2005, s,154’den Hikmet Feridun Es, Yedigün Gazetesi, 15 Ağustos 
1934-

Tevfik Fikret Rübâb-ı Şikeste'de "Resim Yaparken" adlı şiirinden de anlaşılacağı gibi resim sanatına şiirinde de yer vermiş, Hüseyin Kazım ve Ali Ekrem ile birlikte çıkardıkları Malumat Dergisinde yayınlanan "Hemşiremin Hastalığında" başlıklı düz yazısında Diaz de La Pena'dan kopya ettiği bir sonbahar manzarasıyla, kolundaki sepetten etrafa goncalar saçan ve dudaklarından gül buseler hediye eden bir dilber kıyafetinde resmettiği bahar alegorisinden söz etmiştir.26Fikret Aşiyan yıllarında resme devam etmiştir. Robert Kolej'deki öğrencilerinden Celaleddin Ezine hocasını Aşiyan'da ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzarayı şöyle anlatmıştır: "Hizmetçi beni şarkvari döşenmiş bir odaya götürdü... Boğaziçi'ne bakan bir pencere, yanılmıyorsam balkonlu bir pencere... Odanın köşesinde bir şövalenin üstüne konmuş bir peysaj, onun yanında bir çocuk portresi, duvarlarda büyük küçük muhtelif tablolar vardı."27 Fikret'in eşi Nâzime Hanım ise şairin on dokuzuncu ölüm yıldönümünde Hikmet Feridun Es'e Aşiyan yıllarından söz ederken, "bazen saat sabahın dördünde ayakta olur ve güneşin doğuşunu seyrederdi. Sonra çalışır, mütemadiyen tablolar yapardı. Resme merakı ve eğilimi şiirden fazlaydı"28 diyecektir.



39Fikret gibi Mektebi Sultanî’den mezun yakın dostu Feyhaman Duran 1915 Haziran’mda Aşiyan'a yaptığı bir ziyarette Tevfik Fikret’e en sevdiği ressamların kim olduğunu sormuştur. Avrupa'daki resim sanatının gelişimiyle yakından ilgilenen Tevfik Fikret en çok Pre-Raphaeli- te’leri, Alman ressam Böcklin'i ve İngilizleri beğendiğini söylemiştir.29 Gerek Pre-Raphaelitler gerek Böcklin onu resimlerindeki sembolizm ile etkilemiş olmalıdır. Ancak bir diğer ilginç nokta Pre-Raphaelite Kardeşliğin en önemli temsilcilerinden biri olan Dante Gabriel Rosetti'nin işlerinde de şiir ve resmin iç içe olmasıdır. Rosetti çoğu kez resimlerine eşlik edecek soneler yazar, zaman zaman da şiirleri yansıtacak resimler yapardı. İlginç olan nokta o tarihlerde Pre-Raphelitlere ana vatanları İngiltere'de bile çok az yer verildiği halde Tevfik Fikret'in bu sanatçı gurubundan haberdar olmasıdır. Aynı şekilde Fikret'in mimari çizimler!, ev tasarımları, Aşiyan’daki bazı mobilyaları kendinin yapmış olması, evinin tüm iç dekorasyonunda bir bütünlük araması Pre-Raphaelite sanatın ikinci döneminin bir sonucu olan Arts and Crafts akımını anımsatmaktadır. Nureddin Sevin anılarında Aşiyanm yapıldığı araziyi Tevfik Fikret'e ailesinin devrettiğini söyler ve yapımıyla ilgili şunları anlatır: "Aşiyan’m planı, süsleri, Fikret'in kendi resim ve mimari zevkinin eseriydi; boyaları, duvarlarının kağıtları, her odanın ayrı üslupta döşenmesi tamamıyla kendi zevkinin buluşlarıydı."30 Nedret Kuran Burçoğlu da Arts and Crafts akımının Tevfik Fikret'in hayata bakışma ve sanatçı kişiliğine büyük ölçüde yansıdığını teyit eder.31

29 Onaydın , s.13,14

30 Nureddin Sevin, "Ölümünün Ellinci Yıldönümünde Tevfik Fikret”, Hayat Mecmuası, 
1969, s.23.

31 Nedret Kuran Burçoğlu, "Tevfik Fikret'te Yaşam ve Sanat", Bir Muhalif Kimlik Tev
fik Fikret, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Aralık 2007, s. 160 (147- 
164)

32 Ertaylan, s. 102

Fikret'in bugün Aşiyan Müzesi'nde yirminin üstünde tablosu bulunmaktadır. Bu tablolar konu olarak ölüdoğa, manzara ve portre olarak üç guruptan oluşur. Portrelerden biri eski dostlarından Hüseyin Kâ- zım'ın kızı, Rikkat'in çocukluk resmidir (RES:2). İsmail Hikmet Ertaylan ''Bahçesinden topladığı çiçekleri Rikkatin kolları arasına yerleştirdikten sonra hemen bir seansta tablosunu meydana getirivermişti."32 der. Bunun dışında babası Hüseyin Efendi ile eşi Nâzime Hanım'm yağlıboya, oğlu Haluk'un suluboya, kendisinin, babasının ve Charles Darvvin'in karakalem portrelerini yapmıştır. Özellikle değişik yaşlarda yapmış olduğu otoportreleri (RES:3) onun modelinin kişiliğini ve iç dünyasını



40yansıtmakta ne denli usta olduğunu gösterir. Karısı Nazime hanımın portresi ise (RES:4) gerek kıyafeti gerek arka planıyla Osman Ham- di'nin Mimozalı Kadın'ım anımsatmaktadır.Sanatçının "Mor Salkım”, "Krizantemler”, "Güller” (RES:5), "Ayvalar”, "Elmalar”, "Mandalinalar” adlı natürmortları ise onu Türk resim sanatının çok sevilen ve geçmişi 18.yüzyıla dek uzanan bir temasına bağlar. Osmanlıcada "tabiat-ı sakine” adı verilen bu resimlerde genellikle meyveler ve çiçekler tüm canlılığı ve doğallığıyla gözler önüne serilir.33 Süleyman Seyit, Şeker Ahmet Paşa ve Hüseyin Zekai Paşa bu türün en başarılı temsilcilerindendir; Paris'de resim eğitimi alan Süleyman Seyit ile Şeker Ahmet Paşa'nm ölü doğaları îg.yüzyıhn ikinci yarısındaki Fransız ölü doğalarıyla benzerlik gösterir aynı etki Tevfik Fikret'in ölü doğalarında da hissedilir. Bunu özellikle onun ölü doğalarını Henri (Théodore) Fantin Latour'un ölü doğalarıyla karşılaştırdığımızda daha iyi görebiliriz. Fikret’in resimlerindeki çiçekler İstanbul bahçelerine özgü çiçekler, meyveler mevsim meyveleridir. Bunların bazılarında perspektif uyumsuzluklar, gölgelendirmede yanlışlıklar göze çarpsa da genel etki başarılıdır.Fikret’in manzaraları ise Romantik manzaralardır. O "Deniz ve Kayalar” ve "Bahçeli Köşk” gibi batılı ressamların eserlerinden kopya edildiğini düşündüren resimlerinde bile Romantik temaları tercih etmiştir. Dalgalı denizler, yüce dağlar Romantik manzara resminin en vazgeçilmez ögelerindendir. "Sonbahar", "Bebek Sırtları” ve "Gök- su"(RES:6) tabloları ise doğadan yapıldığı izlenimini bırakır.34 İsmail Hikmet Ertaylan Fikret’in sandalla Göksu'ya gidip derede resim yaptığını, bir kez Fıstıksuyu'na gittiği, çok defa da Baltalimanı'nda, şehitlikte resim yaptığını söyler.35

35 Ertaylan, s.102.

Romantik manzara resmi Tevfik Fikret'in sanatında etkili olmuştur. Romantik dönemde doğa kendine özgü bir yaşamı ve ruhu olan bir varlık olarak görülmüş, doğada var olan niteliklerle insanda var olan nitelikler özdeşleştirilmiştir. Romantik yazarlar ve sanatçılar için doğa hem yaşadıkları koşullardan, düş kırıklıklarından ve yalnızlıklarından kaçacakları bir sığmak olmuş, hem de kendi dünyalarını, duygularını yansıtacakları bir ayna olmuştur. Fikret'in "Hemşiremin Hastalığında”
33 Semra Germaner, "Süleyman Seyit", P (Bahar 1999) 128.

34 Ruşen Eşref, Şevket Dağ ve Feyhaman Duran ile Aşiyan’a yaptıkları bir ziyarette 
mehtaplı bir gecede ayın Hisar denizine aksettiği bir manzaradan daha söz eder, 
Ünaydın, s. 12.



41yazısındaki "Diyaz'm sonbahârı musavvi bir tablosunu tanzîren başlamış ve aylarca (şövele) üzerinde, perde-i ihmâl altında bırakmış olduğum resmin başına geçtim''36 cümlesinde sözünü ettiği Narcisse Diaz de la Pena da Fransız Romantik manzara resminin en önemli temsilcilerinden, Barbizon Okulu’nun üyelerinden biridir. 1830'lardan başlayarak Fontainebleau Ormanı yakınındaki Barbizon kasabasına yerleşen bir gurup sanatçı Barbizon manzara okulunu oluşturmuştur. Barbizon Okulu sanatçıları konularını Fontainebleau Ormanı ve çevresinden almış, doğrudan doğruya açık havada çalışma alışkanlığını başlatmış, gözlemlerine bağlı kalmış, atmosfer ve ışık etkilerine önem vermişlerdir. Bu resim okulu Fikret'in döneminin en usta manzara ressamlarından, Fikret’in de hocası olduğu söylenen Şeker Ahmet Paşanın da esin kaynağı olmuştur.Sonuç olarak Fikret zaman zaman değme ressamlara taş çıkartacak kadar nitelikli resimler yapmasına rağmen resimlerine iltifat edildiğinde "Oo, bunlar bir amatör işi! Öyle sanat filan aranmaz, fırsat düştükçe şöyle boyanıvermiş” diyecek kadar alçakgönüllü bir sanatçı olmuş, belki de bundan dolayı pek az resmini imzalamıştır. Buna karşılık o muhtemelen yaşamında şiire ayırdığı zamandan daha fazlasını resme ayırmış, resim onun hayatında şiirine konu olacak kadar önemli bir yer tutmuştur.

36 Ertaylan,s. 289



42

Resim 1: Tevfik Fikret, "İstanbul Kabadayısı” 1888, kağıt üzerine karakalem, 
Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.
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Resim 2: Tevfik, Fikret, "Rikkat Hanım", tuv.ü.yb., 64,8x40cm., Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.



Resim 3: Tevfik Fikret, "Güleriz Ağlanacak Halimize”, kağıt ü.karakalem, 
Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.



Resim 4: Tevfik Fikret,"Nazime Hanım", tuv ü.yb., 23x16,5cm., Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.



Resim 5: Tevfik Fikret,"Göksu", tuv.ü.yb., Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.
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Resim 6: Tevfik Fikret, "Güller", tuv.ü.yb., 77x108,5cm., Aşiyan Müzesi Koleksiyonu.
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Tevfik Fikret'in
Eğitim Felsefesi: 

Fikri Hür, Vicdanı Hür 
Birey YetiştirmekProf. Dr. Seyfi Kenan*

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi.

1 "Kehânet Değil, Kerâmet,” Muallim: Nüsha-i Mahsûsa (İstanbul: Evkâf-ı İslamiye 
Matbaası, 1333) s.420. Bahanur Garan, derginin bu sayısını dikkatli bir çalışmayla 
tıpkıbasım ve çeviriyazı halinde yayınlamıştır. Muallim: Tevfik Fikret Özel Sayısı 
(İstanbul: Çağrı Yayınları, 2015).

Türk eğitim düşüncesinin oluşum evreleri, özellikle dönüşüm noktalan üzerinde düşünürken modern dönemde karşımıza; yazdıkları, yaptıkları ve öğrettikleriyle, hepsinden önemlisi, duruşuyla yaşadığı devri nerdeyse kendisinden önce ve sonra diye dönemlendirilebile- cek seviyede temayüz eden kuşkusuz Tevfik Fikret çıkar. Özellikle eğitim anlayışı ve duruşuyla Osmanlılar'm son döneminden daha çok, Cumhuriyet döneminin kurucu eğitimcisi ve düşünürü izlenimi verir. Ölümünden iki yıl sonra hakkında "nüsha-i mahsusa” olarak çıkan 
Muallim dergisinde Fikret için kaleme aldığı yazıda şair-i azam Ab- dülhak Hamid, "vücûd fâni, rûh hâkidir”1 demişti. Ahlak ve eğitimi, şiirle öğretimi harmanlama becerisiyle Türk eğitim tarihinde mümtaz bir yer edinen bu şair eğitimci düşünürü kalıcı hale getiren ve ölümünün 100. yıldönümünde bugün hâlâ hakkında konuşmaya devam ettiren onun büyük eğitimci zihniyeti ve duruşu; bu karakteriyle de, Türk eğitimine modern dönemde katmaya çalıştığı ruh olmuştur.Tevfik Fikret'in çalışmalarına günümüzdeki modern bilimsel araştırmalar açısından bakılırsa, eğitim bilimleri konusunda bir eserine rastlanmayabilir. Ancak çalışmaları ve eylemleri bütünüyle göz önünde tutulursa, pek çok davranış, iş, tasarım ve şiirlerinin eğitim amaçlı olduğu, temelde eğitimin ruhu ve felsefesiyle ilgili olduğu görülebilir. Bunu gerek ünlü Rübâb-ı Şikeste ve Şermin adlı eserlerinde, gerek 26 yıl süren öğretmenliğinde ve yaklaşık 1,5 yıl süren Galatasaray Mek- teb-i Sultanî müdürlüğü esnasında gözlemlemek mümkündür. OsmanlI İmparatorluğu'nun "en uzun yüzyılı” olarak kabul edilen çağın son



50yansında yaşayan Tevfik Fikret, kırk sekiz yıla2 sığan kısa, fakat her yönüyle dolu ve Türk eğitimine kalıcı etki bırakan bir hayat yaşamıştı. Şair-öğretmen veya eğitimci-şair düşünür tipinin en başarılı örneklerinden olan Fikret, Türk eğitim ve kültür tarihinde çok özel bir yere sahip Galatasaray Mekteb-i Sultam yöneticiliği yaparken geliştirdiği yeni eğitim anlayışıyla, kuramsal Fransız eğitim anlayışından okulu kurtarmış, daha sonra ünlü eğitimci John Dewey ile meşhur olacak, "yaparak, deneyerek öğrenmeyi3'', "tecrübe'yi öne çıkaran yeni eğitim-öğretim yöntemine geçmiştir. Bu çalışmada, temelde onun şiirlerinden, eylemlerinden ve yazdıklarından, öğretmenliği ve müdürlüğü esnasındaki uygulamalarından süzdüğüm eğitim-öğretim anlayış ve ilkelerini tahlil etmeye çalışacağım.

3 "Learning by doing" kavramı Dewey ile meşhur olmuştur. Dewey'nin bu kavram ve 
eğitim felsefesi hakkında detaylı bilgi almak için bkz. John Dewey, Democracy and 
Education: An Introducation to the Philosophy of Education (New York: The Free 
Pres, 1944)-

4 Fmdıkoğlu, "Terbiyeci Olarak Tevfik Fikret 1867-1945: Ölümünün Kırkıncı Yıldönü
mü Münasebetiyle," Bütün Cepheleriyle Tevfik Fikret: Hayatı, Hatıraları, Şiirleri 
(yayınlayan Hilmi Yücebaş, İstanbul: Dizerkonca Matbaası, 1959), s. 38.

Şairliğiyle tanınan ve Türkçe'nin modern dönemde ifade gücünün ve alanının zenginleşmesine yönelik önemli katkılarıyla öne çıkan Tevfik Fikret, her şeyden önce döneminde ne kadar etkileyici ve etrafını dönüştürücü bir eğitimci ve "iyi bir öğretmen” olduğunu öğrencilerinden İsmail Hikmet, Ruşen Eşref, dönemin ünlü eğitimcilerinden Satı Bey, Feridun Nigar ve Dr. Mazhar Osman gibi pek çok isimlerden öğrenmek ve pek çok uygulamalarından gözlemlemek mümkündür. "İyi öğretmen" kavramıyla burada, duruşuyla ve uyguladığı eğitim-öğretim yöntemleriyle öğrencilerini özgürleştirmeye, kendilerini gerçekleştirme alanı yaratarak güçlendirmeye ve onlarda insan olma durumunu muhafaza etme bilincini inşa etmeye çalışan öğretmeni kastediyorum.Ziya Gökalp'in uyanış devrimizin eğitimcisi4 olarak tanımladığı Tevfik Fikret, II. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra yeni bir eğitim tasavvurunu hayata geçirebilmek için "yeni eğitim” anlayışını inşa etmeye
2 Osmanh dünyasında kırk sekiz yıl gibi kısa bir ömür sürmüş, ancak Türk tari

hinde kalıcı etki bırakacak kadar uzun yaşamış entelektüeller az değildir. Bunlar 
arasında Tevfik Fikret'in yanı sıra Namık Kemal, Ziya Gökalp, daha eski dönem
lerden Katip Çelebi ve Şehid Ali Paşa örnek olarak verilebilir. Fikret'in, yirmi üç, 
yirmi dört yaşlarındayken koç gibi gürbüz ve güler yüzlü bir genç olduğunu, onu 
bu haliyle görenlerin yüz yirmi sene yaşayacağına hükmederlerdi, diye yazmıştı 
Rıza Tevfik. Kırk sekiz yaşında vefat ettiğinde ise, uzun yıllar ders verdiği okulun 
müdürü, ölüm yatağında bulunan Fikret'in yüzüne baktıktan sonra yaşla dolmuş 
gözleriyle, "Fikret Bey'e çok yazık oldu. Bir büyük adamdı. Onu muhiti telef etti" 
diyecektir. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tevfik Fikret: Hayatı-Sanatı-Şahsiyeti (haz. Ab
dullah Uçman, İstanbul: Kitabevi, 2005), s. 49-50.



------------------------------------------------------------------------- 51 -------------------------------------------------------------------------teşebbüs eder. Fikret, akla ve gönüle nüfuz etmeyen bir yeniliğin, milli ve insani eğitimden sürekli beslenmeyen ve destek almayan bir değişimin devamlı olamayacağına inanır. Kısa bir zaman içerisinde "Ciddî bir Teşebbüs” başlığını verdiği bu "Yeni Mekteb’m kuruluş amacını ve temel felsefesini Tanin gazetesinde yayınlar5. Öğrencileri, zamanının ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde hem zeka ve hem güçlü iradeye sahip sağlam karakterli yetiştirmeyi hedefleyen bu yeni okulun eğitim felsefesinde iki noktaya yapılan özel vurgu öne çıkar: Ahlaki kişiliği öncelikle inşa etmek 
ve aklın fizik bilimlere, doğaya bakan yönünü açmak ve geliştirmek.Tecrübe ederek, yaparak öğrenme yöntemiyle aklın doğaya, fizik bilimlere bakan yönü geliştirilecektir. Çocuğun küçük yaşlardan itibaren ruhuna ve onuruna hitap ederek eğitim-öğretim ilke ve tutumları belirlenecek, bu sayede onda saygınlık duygusunun öne çıkması sağlanarak "kendi kendini idareye muktedir olma"6 becerisini kazandıran bir ahlak eğitimi uygulanacaktır. Ayrıca, okuldaki genel eğitim belli ölçülerde beden eğitimine de yer verecektir, zira Fikret'e göre "sağlam ruh sağlam vücutta bulunur." Nitekim Atatürk bu sözü daha sonra, bilindiği gibi, "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" şeklinde Cumhuriyet döneminde yeniden formüle ederek hayata geçirecektir.Yeni eğitim anlayışında nazari eğitimin tecrübeye; yaparak, deneyerek öğrenmeye dayandırılması sayesinde öğrencilerde merakın tetiklenmesi ve bu sayede inceleme ve araştırma ruhunun ortaya çıkması sağlanacaktır. Okuldaki ahlaki eğitim ise öğrencinin "şahsî haysiyet"/ saygınlık, onur duygusunun7 gelişmesine dayandırılarak “kendi kendini yönetebilme" gücünün gelişmesi hedeflenecektir. Peki "bu eğitim anlayışını Fikret, sahiden uygulamada nasıl gerçekleştirdi?” şeklindeki bir
7 Saygınlık ve utanma duygusunun gelişmesine çok önem veren Fikret, 1914'te ço

cuklar için yazdığı şiirlerini Şermin adlı eserinde yayınlayacaktır. Şermin, bilindiği 
gibi, farsça kökenli bir kelime olup utangaç anlamındadır. Ünlü şair-eğitimcinin, 
hem genç yaşta ölen kız kardeşi ve hem de yeğeni aynı adı taşıması açısından bu 
ismi vermiş olabilir, fakat hangi düşünceyle olursa olsun, bu ismi tercih etmekle 
çocukların ahlak eğitiminde kendi eğitim düşüncesiyle oldukça örtüşen, uyuşan 
bir seçim söz konusudur. Diğer taraftan, yetişkinlere yönelik yazdığı şiirlerinde 
yoğun ve süslü bir dil kullanırken, çocuklar için yazdığı şiirleri, onların çok rahat 
kavrayabileceği ve zevkle okuyabileceği tarzda, son derece sade, kısa cümlelerle 
ve anlaşılır kelimeler kullanarak yazmıştır. Nitekim, cumhuriyet döneminin ilk yıl
larında, ilkokul ders kitaplarında bu şiirler kullanılmıştır. Fikret'in Şermin'i çocuk
lar için yazılmış ilk pedagojik şiir kitaplarmdandır. Tevfik Fikret, Şermin (İstanbul: 
Kanaat Matbaası, 1330/1914), 94 s.

5 Tevfik Fikret, "Ciddi bir Teşebbüs: 'Yeni Mektep'" Tanın (1334/ Şubat 1909), s. 3.

6 Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine egemen olarak davranışlarım yönetebi
len ve kendine ait kararları kendi başına alabilen, özetle tam birey olma durumu.



------------------------------------------------------------------------  52sorunun cevabını, onun arkadaşlarından Dr. Mazhar Osman'da buluruz8. "O, ne nazik, ne kuvvetli eğitimci idi!” diye söze başladığı Galatasaray Mekteb-i Sultanisinde, Fikret'in müdürlüğü döneminde cereyan eden bir olayı anlatır. Öğrencilerden bir tanesi sürahiyi kırdığı için mubassır9 tarafından müdüre götürülmüş ve şikayet edilmişti. Müdür Tevfik Fikret, oturduğu yerden gencin yüzüne bakarak "devletin malını güzel idare etmek ve çok dikkatli bulunmak gerektiğine" dair sözler söylemeye başlayınca genç hemen "ben yapmadım ki.." diye hemen cevap vermiş. Mubassır, öğrencinin yalan söylediğini ifade etmeye yeltendiği esnada, müdür ayağa kalkmış. Talebenin elini sıkarak: "Yok efendim, bir talebe yalan söylemez. Siz yanlış görmüşsünüzdür!" diyerek Mubassırı susturduktan sonra gence çıkabileceğini söylemiş. Öğrenci, kapıdan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar içeri girmiş. Dizüstü bir halde: "Beni affediniz müdür bey, iki suçu üstüste yaptım. Rica ederim, beni cezalandırınız, çünkü hem sürahiyi kırdım, hem de yalan söyledim!" demiş. Fikret gencin, içinde duyduğu bu vicdan azabını ve pişmanlığı yeterli bir ceza olarak görmüş. İşte ahlak eğitiminde insan onurunu ve saygınlığını (izzet-i nefs) uyandıran ve "ben saygısını" önceleyen çok temel, fakat itina ve zarafet dolu, bir o kadar da insani bir davranış sayesinde, hemen o anda çocuğun doğasında zaten varolan dürüstlük, saygınlık ve kendi başına doğru karar verebilme ve hareket edebilme gücüne geri dönüş sağlanmıştır. Eğitimde de bütün mesele, çocuğun ruhuna ve onuruna hitap eden ve bu sayede onda kendi kendini yönetebilme gücünü uyandıran, aynı zamanda bu gücü besleyip geliştiren bir eğitim-öğretim yöntemi uygulayabilmektir.

8 Mazhar Osman Uzman, "Tevfik Fikret'le Çalıştığımız Zamana Ait Hatıralar,” Yeşilay 
Dergisi (sy.135, 1944), s. 8-9.

9 Dönemin okullarında görev yapan öğretmen yardımcısı, ahlak ve disiplin gözetmeni.

10 İnsan yetiştir!

11 Toplum inşa etmek ve yetiştirmek.

Sağlam ahlâkî kişilik sahibi, iradesi güçlü, donanımlı ve meslek sahibi, erdemli ve akıllı bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak, Fikret'in en büyük hedefiydi. Benzer bir hedefin, Türk eğitim düşüncesinin önemli evrelerinden biri olarak karşımıza çıkan 16. yüzyıla doğru geri gidildiğinde aynı izlere bu dönemin önemli düşünürlerinden Mustafa Âlî'de de rastlamak mümkündür. Âlî, dönemin sultanına hitaben şöyle seslenmişti:
Mescid ü mektebi ko, âdem yap10! 
Kabe yapmakçadur âdem yapmak 
Taş, ağaç kaydı ne lazım şâhum 
Yaraşan şâhlara âlem yapmak11



II . Meşrutiyetin ilanıyla pek çok kişi yön arayışında bocalarken Tev- fik Fikret, hedefini gayet açık bir şekilde belirler: yeni nesli eğitmek, 
beceri kazandırmak ve meslek sahibi yapmak, milletin kültür seviye
sini yükseltmek. İstanbul yakınlarında asude bir doğal ortamda kurulmasını planladığı ve zamanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun eğitim yapacak olan bir özel okul olarak tasarladığı bu "Yeni Mektep"- te, öğretimi Türkçe ve İngilizce düzenleyerek yine bir ilke imza atmıştı. Öğretim dili olarak Türkçe'nin yanı sıra İngilizce’nin tercih edilmesinin temel sebebi ise, özgürlük ruhu ve girişim gücünün gelişimi konusunda öne çıkan milletin dili12 olmasından kaynaklanmıştı. Bu okulun inşası ise, kurulması planlanan bir şirket yoluyla gerçekleşecekti13.Fikret’in "Yeni Mekteb"inde eğitim ve öğretimin "millî" olma özelliği, okuldaki eğitimin temel felsefesini oluşturması, fakat din ve ırk taassubundan kaynaklanan çatışma ve zıtlaşma alanlarından genç dimağların uzak tutulması, bunun yerine yurt ve vatan birliği duygusunun geliştirilmesi, bu okuldaki eğitimin temel hedefleri arasında yer ahr14. Eğitimin bizzat kendisinin gaye değil, araç olduğunu düşünen Fikret, okulunun, çocukların bedenleri kadar dikkat, tecessüs (merak), düşünme ve muhakeme becerilerini de sürekli uyanık ve zinde tutmasına önem vereceğini vurguluyordu.İstanbul'a en fazla üç dört saat uzaklıkta ağaçları ve çayırları bol, en az bin dönümlük bir arazi üzerinde, devletin değil, milletin teşebbüs ve destekleriyle inşa etmeyi ilke edindiği bu "Yeni Mekteb"i, şair-eğitimci hiçbir zaman açmayı gerçekleştiremez. Önceden bu okulun açılması için kendisine çeşitli sözler verilir, fakat sonradan bu sözler yerine getirilmez, ihtiyaç duyulan sermaye bir türlü oluşmaz ve bu önemli eğitim tasavvuru gerçekleşmez. Fikret çok üzülür. Fakat bu üzüntü, bu sukût-u hayal, onu okuldan, eğitimden uzaklaştırmaz, aksine daha da çok eğitimin içine çeker. Tam bu esnalarda Galatasaray Sultanisine müdürlük teklifi alır ve kabul eder. Salih K. Nigâr'm belirttiği gibi, "muhitin ve zamanın alâkasızlığı yüzünden kurulamayan"15 bu eğitim anlayışını ve okul tasavvurunu, nihayet orada uygulamaya geçirme fırsatı elde eder. Bu

15 Salih K. Nigâr, Tevfik Fikret: İnkılâp Şâirinin İzleri, s.68.

12 Salih K. Nigâr, Tevfik Fikret: İnkılâp Şâirinin İzleri (İstanbul: Kenan Basımevi, 1942), 
s.65.

13 Yeni Mekteb'in kuruluş amacı, okulda uygulanacak eğitim-öğretim yöntemleri 
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Salih N. Keramet, Fikret'in Hayatı ve Eseri (İs
tanbul: İlhami-Fevzi Matbaası, 1926), s. 45-50.

14 Kenan Akyüz, Tevfik Fikret (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Yayınları, 1947), s. 288; Cahit Kavcar, II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve 
Eğitim (Malatya: İnönü Üniv. Yayınları, 1988), s. 61-62. 



teklifle aslında, adeta şehir dışında bu okulu kuracağına, gel şehrin merkezinde bu "yeni mekteb'mi kur denir. Fakat İstanbul'daki bazı çevreler, bu atamadan aynı heyecanı duymaz. Aksine onun, yetkin ve başarılı bir okul müdürlüğü yapamayacağını düşünenler vardı ve bunların sayıları az değildi. Hatta bazı gazetelerin başmuharrirleri "şair, müdür olamaz!"16 diyerek ona karşı gündem dahi oluşturmuşlardı. Fakat kendinden emin olan ve ne yapacağını gayet iyi bilen Fikret, moralini bozmaz, "vakur sükûtuyla" bunları görmezden gelerek görevine başlar ve çok sevdiği eğitim faaliyetine heyecanla girişir. Yaklaşık bir buçuk yıllık müdürlüğü esnasındaki uygulamaları, açık eğitim programından örtük programına, özellikle eğitim mekanını ve ortamını tasarlama becerisi, hâlâ bugün dahi eğitim fakültelerindeki derslerde örnek olarak kullanılabilecek seviyededir.Müdürlüğünü yapmaya başladığı okulu ne haldeydi, okulu ve ortamı nasıl bulmuştu? Buna bakarsak Galatasaray Sultanisi, 1907 yılında geçirdiği büyük bir yangınla ciddi seviyede zarar gördüğünü17, çok ilgisiz kaldığını görebiliriz. Yanan okulda ne disiplin ne de öğretim ortamı ve kültüründen iz kalmıştı. Öğrencilerde haylazlık, öğretmenlerin tahammül sınırlarını zorlayacak seviyelere varmıştı18. Meşrutiyet ilan edildiği günlere gelindiğinde, okulda eğitimin tam anlamıyla çığrmdan çıktığını öğreniyoruz. Binası yanan Galatasaray Sultanisi, geçici olarak Beylerbe- yi'ndeki barakalara taşınmış, okulun başına geçen müdürler, tayinlerini daha üst makamlara tırmanmakta bir araç saydıkları için yerlerinde çok kalmıyorlar ve bu nedenle, okuldaki eğitimin yoluna girmesi için ciddi teşebbüslerde bulunmuyorlardı19. İşte bu haldeki okula müdür olmayı kabul eden Fikret: "memleketi" için hizmetten çekinmeyeceğini, hele "feyiz kaynağı” olan Mekteb-i Sultani'nin düzelmesi için, mükemmel hale gelmesi için elinden geldiği kadar gayret göstereceğini söyler ve yıllar önce mezun olduğu okulunu ıslah etmek ve geliştirmek için heyecanla işe koyulur. Bunun için zaman zaman haftanın belli günleri okulda geceleri kaldığı bilinmektedir. Geniş bir yetki koşulu, fakat beraberinde gelen

19 Ruşen Eşref Onaydın, Tevfik Fikret, s. 22-23.

16 Ruşen Eşref Onaydın, Tevfik Fikret: Hayatına Dair Hatıralar (Ruşen Eşren Onaydın
Bütün Eserleri c. 4, Hatıralar II içinde, haz. Necat Birinci-Nuri Sağlam, Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2002), s. 22.

17 Vahdettin Engin, 1868‘den 1923'e Mekteb-i Sultani (İstanbul: GalatasaraylIlar Der
neği, 2003), s.162.

18 Ruşen Eşref, "şahsi garez yüzünden hocalara hakaret etmek, grev yapmak, bah
çede alenen sigara 'tellendirmek', yiyecek beğenmemek” o kadar aşırı seviyelere 
varmış ki "bu münasebetsizliklerden talebe kendi bile usanmıştı” demektedir. Bkz. 
Ruşen Eşref Onaydın, Tevfik Fikret, s. 23.



55sorumluluğu da üstlenerek, yetki ve sorumluluk arasındaki dengeyi tam gözeterek göreve başlar. Barakalara sığınmış bir okulu oradan kurtarıp, asıl binasını modern eğitim için gerekli olan bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde, fiziki şartlarını, çevre ve araç-gereçlerini yeniden düzenler.Sözle, teorik eğitim yoluyla çocuğun tutum ve davranışlarını yönlendirme ve düzenleme yerine - ki genellikle bu tarz eğitim başarısızlıkla sonuçlanır, - çevrenin, yani okulun kendisini düzenlemeye, bu sayede çocukların temel davranış ve tutumlarının oluşması ve gelişmesi için çaba sarfetmeye çalışan Fikret, Mekteb-i Sultaniyi "yüksek bir zevk-i selim” ile en ince noktalarına kadar tasarlar, eğitim mekanını ve ortamını yeniden inşa eder ve öğrencilerin kıyafetlerinde bile önemli yenilikler yapar20, hademeleri dahi eğitir; bütün okul pırıl pırıl bir mekana, her açıdan eğitime elverişli bir hale gelir21. Modern eğitim kavramlarıyla ifade edersek, okulunu örtük programı ustaca kullanarak yeniden düzenler. Öğrenciler, yeni eğitim dönemi başladığında böyle tertemiz bir okulda eğitime başlar. Düzen, disiplin tanımayan, haylazlığa alışmış öğrenciler, çok özenle hazırlanmış bu yeni okullarına döndüklerinde nereye geldiklerine şaşırırlar. Okuldaki bu yep yeni, pırıl pırıl çevre öğrencilerdeki dikkatsizlik, lakaytlık ve dağınıklığı kısa zamanda siler. Özenle ve dikkatle tasarlanmış bir okul ortamının öğrenciler üzerinde nasıl bir etki yarattığını ve onlarda nasıl bir değişim meydana getirdiğini bütün okulu bezdirecek kadar efelik yapan bir öğrencinin o gün yaşadıklarından okuyalım:

20 Fethi İsfendiyaroğlu, Galatasaray Tarihi (İstanbul: Doğan Kardeş Yayınlan, 1952), 
c.l, s.151.

21 Mubassırlardan öğretmenlere, öğrencilerden okulda hizmet gören memur ve ha
demelere kadar herkesin davranış ve tutumlarında karşılıklı cereyan eden yükse
lişleri, nezaket ve saygıları, kimyahanelerin düzeninden "tedris usullerinin inti-
zamı"na kadar okulda meydana gelen yeni atmosfer ve dönüşüm hakkında daha
fazla bilgi için bkz. Ruşen Eşref Onaydın, Tevfik Fikret, s. 39-41.

"Yemeğe indik. Biz siyah muşambah sofralarda yemeye, etini dişlerimizle sıyırdığımız yahninin kemiğini birbirimizin suratına atmaya alışmıştık. Yerlere dökülen yemek suları, yemek döküntüleri, ekmek parçaları neşemizi tahrik eder, bir çirkinlik olacağını bile hatırımızdan geçiremediğimiz bu hal bizi kahkahalarla güldürür, zevkimize müdahale eden mubassırın başına nihayetsiz dertler açardı.Bahçede koşar, oynar kirli, çamurlu ellerimizle ekmeğe yapışırdık.Yine aynı niyetle girdik. Şaşırmıştık, yemekhane bizim yemekhane değildi. Üstleri beyaz keten örtülü masalar, billûr, sürahi bardaklar, keten peçeteler, beyaz maden kaşık çatallarla hazırlanmış temiz, zarif



56bir yemek salonuna girmiştik22. Hiçbir şey söyleyen olmadı. Ellerinizi yıkayın, yemek dökmeyin denmedi. Oturduk. Herkes serbestçe konuşabiliyordu. Fakat konuşmak memnu' olduğu zamandaki gürültüden eser görülmüyordu. Anlaşılmaz bir peri, sihirli değneğiyle her şeye dokunuyor, her şeyi değiştiriyor, güzelleştiriyordu.

26 Fikret ile Maarif Nazırı arasında geçen sorunlar hakkında bkz. Rıza Tevfik Bölük-
başı, Tevfik Fikret, s. 24-25; Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemede Türk hocalar
ücretli, Fransız hocalar maaşlı kategorisine geçirilmiş, ücretli hocalara izinli ol
duklarında ücret ödenmemesi, ancak maaşlı hocalara izinli olduklarında da maaş

Ben ve arkadaşlarım o gün aç kaldık. Bu hal bizi altüst etmişti. Kirleteceğiz diye o kirli ellerimizle peçeteye dokunamadık, dökeceğiz diye elimizi yemeklere uzatamadık. Bu bizim için son ve kat'î ders olmuştu. Nereye basacağımızı görmek, ne söyleyeceğimizi tartmak mecburiyetinde olduğumuzu anladık."23Lisenin nitelikli ve olumlu bir dönüşüm içerisine girerek üstün bir okul haline gelmesinde büyük emek harcayan Fikret24, eğitim sistemini yenileştirmekle kalmamış, zaman zaman okul yönetimine dışardan müdahale etmeye çalışanlarla da uğraşmak durumunda kalmıştı. Temel kavramların, “değer”lemelerin, ahlaki erdemlerin çok erken yaşlarda çocuklarda oluştuğunun bilincinde olarak onlara karşı davranışlarında çok duyarlı ve itinalı davranmış, yetişkinlerle onlar arasında pek fark gözetmemişti25. Çocuklara, gençlere saygıyı öğretebilmek için ilk önce yetişkinlerin onlara karşı saygı göstermeleri gerektiğini vurgulamış ve daima o şekilde hareket etmişti. Haksızlığın, ayrımcılığın, yanlışın her türlüsüyle amansızca mücadele etmişti. Nitekim ahlaki erdem ve ilkelere sıkı bağlılığı, onun müdürlüğünün sonunu getirmişti. Okulunda görev yapan yabancı öğretmenler - lehine - ve Türk öğretmenler - aleyhine - arasında ayrımcılık yapmaya götürebilecek Maarif Nezaretinin, 18 Ocak 1910 tarihli kararma isyan eder, karşı çıkar. Kararın geri alınması için mücadele eder, fakat uğraşları düzenlemeyi iptal etmeye yetmez ve sonuçta, ahlaki ilkelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip olan şair-eğitimci, tereddüt etmeden müdürlükten istifa eder26. İstifasını Rûşen Eşref’e anlatırken, basımlarına karşı
22 Burada dikkat edilirse Fikret, lüks bir ortamı değil, sade ve temiz bir yemekhane 

tasarlamıştı. Masaların örtülerini siyah muşambayla değil, en ufak lekeyi dahi 
belli edecek beyaz örtülerle değiştirmişti. Eğitim ortamı ve lüks hiçbir zaman bir 
arada düşünülemeyecek bir husustur. Fikret bunun her zaman farkında olmuştur.

23 İsmail Hikmet, bu olayı bizzat dönemin efe öğrencilerinden birisinin ağzından ak
tarmıştır. İsmail Hikmet [Ertaylan], "Fikret,"Muallim: Nüsha-i Mahsusa (c.2, sy.14, 
1333/1917, İstanbul: Evkaf-ı İslamiye Matbaası), s. 487-488.

24 Yaşar Nabi, Tevfik Fikret (İstanbul: Varlık Yayını, 1964), s. 5.

25 Çocuklara nezaket ve saygıyı öğretmek için, yetişkinlerin ilk önce onlara saygı ve 
nezaket göstermesi gerektiğini örnek davranışıyla gösteren olay için bkz. İsmail 
Hikmet, a.g.e., s. 487.



yaralanmış, özenle beslediği ve zarafetle uygulamaya koyduğu ümitleri kabalıklarla kırılmış bir adamın halet-i ruhiyesi içinde şöyle ifade eder: "Avucuma bir yumurta koydular ve bunu kırma dediler, sonra parmaklarımı sıktılar, ben karşı koyabilecek dermanı kendimde buldum. Fakat sıkan ellerin kuvveti o kadar fazlalaştı, o kadar fazlalaştı ki, nihayet yumurta kırıldı. Israr etseydim parmaklarımdan cılk cılk akacaktı. Halbuki kendimi ve başkalarını kandıramazdım. Onun için duramadım.”27

29 Fikret'in Âşiyân’a çekilişini, o dönemde Hisarın tepesindeki süslü yuvasında gizlen
me olarak algılayan ve halka tepeden istiğnâ ile, gurur ile bakan biri gibi görerek
kızanlardan biri de Yusuf Akçura olmuştur. Fikret'in vefatından iki yıl sonra çıkan 
özel sayıda, bu kızgınlığını itiraf eden Akçura, onu dostlarından, yakın arkadaşla
rından çok muhaliflerinden tanıdığını belirttikten sonra şöyle devam eder: "...Belki 
pek aşağıdan bir seyirciydim; onun uzaktaki, yüksekteki rûhunda neler, ne facialar 
geçtiğini göremiyordum, anlamıyordum. İstanbul meçhûlümdü. İstanbul'daki sada
katsizliklerin, vefâsızhkların, riyâkârlıkların ölçülemeyen derinliğini, dipsizliğini, 
baş döndüren nihayetsizliğini henüz idrak edememiştim... Seneler geçti; İstanbul 
ile muârefem arttı... yedi sekiz yıl kaldıktan sonra, evvelce düşündüklerimin tama
men aksine olarak itiraf ediyorum ki Tevfik Fikret bütün geçimsizliklerinde, bütün 
hırçınlıklarında, bütün garip ve anlaşılmaz hareketlerinde pek haklıymış...” Akçu- 
raoğlu Yusuf, "Fikret’e Dâir bir Konferans," Muallim, s.440.

İstifasını geri alması için Maarif Nazırı istekte bulunur, fakat Fikret bir daha geri dönmemek üzere Mekteb-i Sultani müdürlüğünden ayrılır, Fuat Köprülü'nün de belirttiği gibi "en ufak bir şaibe ile lekelenmeyen vicdanı, açık alnı ve fena addettiği her şeye karşı en samimi bir şekilde isyan eden büyük ruhuyla”28 Âşiyân’a, yuvasına çekilir29. Şa- ir-eğitimcinin istifası duyulunca çeşitli çevreler farklı tepkiler verdiği bilinmektedir. Üzülenlerin yanı sıra sevinenler de olmuştur, fakat tarihe geçen tepkiyi öğrencileri verir: müdürlerinin bir daha geri dönmemek üzere istifa ettiklerini öğrendiklerinde hiçbir tanesi okula gitmez, topluca okulu protesto ederler, hatta bu öğrenciler arasında Osmanlı hanedanından gelenler vardır. Söz gelimi Şehzâde Abdülmecid Efendi, "Ben, oğlumu Fikret'ten feyiz alsın diye Mekteb-i Sultanîye30 göndermiştim” diyerek oğlu Ömer Faruk'u okuldan almıştır.
ödenmesi öngörülmüştü. Ayrımcılığın sebepleri ve istifası hakkında daha geniş 
bilgi için bkz. Salih K. Nigâr, Tevfik Fikret: İnkılâp Şâirinin İzleri, s.88-94- Bu olay 
dolayısıyla dönemin bakanlığıyla birkaç defa yazışan ve istifasının gerekçesini 
anlatan Fikret, bir yazısında şöyle demişti: "Nezaretin tatbikinde ısrar ettiği bu 
karar yüzünden meselâ Boğaz'm Anadolu yakasında oturan ve ve sis yüzünden 
vapur işlemediği için dersine gelmeye imkân bulamayan yaşlı bir memur - mualli
me - ki vaktiyle benim de hocamdı, eksik kalan dersine karşılık eksik ücret vermek 
icâb etti. Bu maksatla Mektep Muhasebesi'ne tebliğde bulunmak kanaatime uyma
dı. Şöylece istifaya mecbur oldum.” Nigâr, İnkılâp Şâirinin İzleri, s.90.

27 Rûşen Eşref, "Tevfik Fikret, Müdür,” Muallim, 5.466-467.

28 Köprülüzâde Mehmed Fuad, Tevfik Fikret ve Ahlakı (İstanbul: Kanaat Kütüphanesi 
neşri, 1918), s.36.

30 Rıza Tevfik, Tevfik Fikret, s. 27.



Türk eğitim tarihinde, öğretmen yöneticisi istifa ettiğinden dolayı öğrencilerinin okula gitmeyerek protesto ettiği ilk olay belki de bu olmuştur. Daha sonra Fikret ise, özellikle öğrencileri okula gitmeye teşvik etmiş, bu sorunun kendisiyle Maarif Nezareti arasında olduğunu, kendileriyle alakalı olmadığını, onların mutlaka eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine zamanla bir kısmı okula dönmüş, ama hiç dönmeyen, başka okullara kaydını alanlar da olmuştur.Tevfik Fikret, İstanbul'da "Yeni Mekteb”in teorisini tasarlayıp, asıl uygulamasını Galatasaray Mekteb-i Sultanî’sinde yapmaya başladığında, John Dewey'nin, modern eğitim felsefesinin ünlü kitabı Democracy 
and Education adh eserini New York'ta yazmasına henüz daha yıllar vardı31. Hâlen eğitim felsefesinin klasiği olan bu kitabında Dewey, modern dönemde doğru yaşamın ancak demokratik kültür ve uygulamalarla mümkün olabileceğini iddia etmişti. Ancak bu kitabından önce Dewey'nin Chicago'da açtığı ve bizzat yönettiği Laboratuvar Okulu hüsranla sonuçlandı; işlemedi ve devam etmedi, fakat eserleri modern dönemde Amerikan eğitiminin ruhunu belirledi. Tevfik Fikret ise Dewey gibi eğitim teorileri üzerine bir eser yazmadı, ancak bütün şiirlerinde doğru yaşamın ve İnsanî duruşun kesinlikle "istibdât”m olmadığı, aksine adaleti önceleyen ve özgürlükçü meşrûtî düzenin bulunduğu bir ortamda gelişmesinin mümkün olduğunu vurgulamıştır. Fikret, sözünü, kelimesini ve eylemini bu çerçevede sadece eğitim için zarafetle kullanarak ve sürekli işleyerek bugün de hâlâ yaşayan ve takdir edilen Galatasaray'daki eğitim uygulamaları ile öne çıkmakla 32 kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet sonrasında Türk eğitimin şekillenmesinde heyecan verici yeni ufuklar çizmiş, modern uygulamalar ortaya koymuştur.

33 "Bir Alman Eğitimciye Göre Savaş Yıllarında Osmanlı Maarifi: F. Schmidt'in Eğitim 
Reformu Raporu," (çev. Kemal Turan), İstanbul Araştırmaları (4, Kış, 1998), s. 200.
Alman eğitimcilerin hazırladığı raporlarla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Hort 
Widmann, "Peadagogische Beitraege zur Geschichte deutsch-türkischen Bezle-

20. yüzyılın hemen başlarında Türk eğitiminin yeniden yapılandırılması sürecinde çalışma yapanlardan biri olan Alman eğitimci ve şarkiyatçılarından Heinrich Becker (1876-1933), "Türkiye'de ilköğretim kurumu için harcanmayan her kuruşa yazık oluyor"  demişti. Yaşadığı dönemin ruhu-33
31 Bu arada Dewey'nin, bu eserine hazırlık mahiyetinde, eğitim üzerine ilk fikirlerini 

tartıştığı My Pedagogic Creed adh eserini 1897'de yayınladığını belirtmek gerekir.

32 Mubassırlardan öğretmenlere, öğrencilerden okulda hizmet gören memur ve ha
demelere kadar herkesin davranış ve tutumlarında karşılıklı cereyan eden yükse
lişleri, nezaket ve saygıları, kimyahanelerin düzeninden "tedris usullerinin inti- 
zamı"na kadar okulda meydana gelen yeni atmosfer ve dönüşüm hakkında daha 
fazla bilgi için bkz. Salih K. Nigâr, Tevfik Fikret: İnkılâp Şâirinin İzleri, s.68-74; 
Ruşen Eşref Onaydın, Tevfik Fikret, s. 39-41.



59nu kavrayan, ihtiyacını duyan Tevfik Fikret, çok sevdiği ülkesinin eğitimi ve kültürü için harcanmayan her dakikaya yazık oluyor diye düşünen ve bu şekilde yaşayan bir düşünür gibi hareket etmekten geri kalmamıştır.Tevfik Fikret34, oğlu Haluk'u Avrupa'ya eğitim için gönderirken yazdığı, aslında o dönemde yurtdışma giden veya gitmeyen bütün Türk öğrencilerini tahayyül ederek ve nasıl bir eğitim ve donanımla ülkelerine dönmelerini beklediği ufku açık bir şekilde dile getirdiği ünlü "Promete” şiirini okumanın tam sırasıdır:

35 Fahri Uzun (haz.), Rübâb-ı Şikeste, Haluk'un Defteri ve Tevfik Fikret'in Diğer Eser
leri (İstanbul: İnkılâp ve Aka, 1962), s. 80.

Kalbinde her dakika şu ulvî tahassürün
Minkâr-ı ateşinini duy, daima düşün:
Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihân bana, ben yalnız ağlayım?...
Yükselmek âsümâna ve gülmek, ne tatlı şey!...

Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey
Müştâk-ı feyz u nûr olan âtî-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin
Yüklen getir - ne varsa - biraz meskenet-fiken, 
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen 
Esmâr-ı bünye-hıyzini; boş durmasın elin.
Gör daima önünde esâtîr-i evvelin
Gökden dehâ-yı nârı çalan kahramânını..

Varsın bulunmasın bilecek nâm u şânmı!..35

hungen im 20. Jahrhundert,” Deutsch-Türkische Gesellschaft, ev, (Bonn, Dezember, 
1993, Heft, 116).

34 Rousseau, eğitim teorisini kurarken muhayyilesinde nasıl Emil varsa, Tevfik Fik
ret'in de Haluk'u vardır eğitim tasavvurunda (Halûk'un Defteri, Halûk'un Bayra
mı, Halûk'un Âmentüsü, Halûk'un Sesi vs. adh şiirleri. Şiir deyip geçmemeli, zira 
Türk kültür geleneğinde şiir, hem kültürün, hem de eğitimin en temel besin kay
nağıdır. Düşünce ve kültür tarihimizde eğitim amaçlı manzum yabancı dil, gramer, 
mantık, hatta kimya kitapları dahi bulunmaktadır). Rousseau'nun Emil’i ile, Fik
ret’in Haluk’u arasında önemli bir fark vardır: Haluk, Fikret'in gerçek evladıdır ve 
onunla gelecek Türk neslini tasavvur eder - Bkz. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret: De- 
vir-Şahsiyet-Eser (İstanbul: Dergah Yayınları, 1987), s.179 -. Rousseau'nun Emil’i 
ise sadece zihinsel bir tasavvurdan ibarettir ve geleceğin çocuğunu ve eğitimini 
kurgular. Burada Rousseau ile Fikret'i mukayese etmeyi amaçlamıyorum, sadece 
Batı’da öne çıkan bir eğitim düşünürü ile bir Türk eğitim düşünürü arasındaki far
ka küçük bir değini yapmak istedim. Haluk'un yurtdışma çıktıktan sonra, özellikle 
Fikret’in vefatından sonraki dönüşümü, - ki Cevdet Paşanın torununun, Fatma 
Âliye Hanım'm kızının da dönüşümünü aynı çerçevede değerlendirmeyi gerektirir, 
- başka çalışmalarda ele alınmayı bekleyen konulardır.



60Şüphesiz bugün ne Türkler çukurda, ne de Avrupahlar semâdi. Bu duruma gelişte, Tevfik Fikret gibi yaşadığı zaman ve mekanda oum- lu yönde değişim meydana getirebilen, dönemine ve insanlarına rarif dokunuşlar yapabilen, eğitime yeni bir ruh verebilen, içinde yaşıdığı toplumda yeni çığır açabilen düşünürlerin katkısı büyüktür.Dönemin önde gelen eğitim düşünürlerinden Satı Bey'in, Tevfil Fikret hakkında söylediği şu sözler, onun eğitimci zihniyeti ve du'uşu hakkında yeterli derecede fikir vermektedir: "Fikret, bizim için, yılnız öğretmenliği ve müdürlüğü ile değil, şairliğiyle de bir mürebbi, hen de müstesna bir mürebbi oldu. Hiçbir şairimiz çocuklarla gençleri Fkret kadar düşünmedi; hiçbir şairimiz gençlerle çocukların ruhlarına litap etmenin yollarını Fikret kadar arayıp bulmadı; hiçbir şairimiz 'ahlık ve terbiye' endişesiyle", eğitim amacıyla Fikret kadar şiir yazmadı.36

38 Lybyer, 1913'de Osmanh İmparatorluğunun yönetimi üzerine hazırladığı okto- 
ra teziyle üne kavuşmuştur ve hâlâ bu konuda hazırlanmış en iyi çahşmaLrdan 
biridir. The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleimar [the

Tevfik Fikret, modern dönemde Türk eğitimine, Mehmed Âsım'n da ifade ettiği gibi, "zevk-i teceddüd, izzet-i nefs, hürriyet-i fikriye v? iti- mad-ı nefs” hem anlayışı, hem duruşuyla büyük katkı yapan güçlı bir eğitimci olmuştur. Aslında bazan zamanının ve döneminin ötesnde, bazan da üstünde yaşadığını belli eden şiirleri çoktur: "Toprak vatamm, nev'-i beşer milletim... İnsan/ İnsan olur ancak bunu iz'anla, inanlım” mısraları bunun en güçlü göstergesidir. Aslında bu ve benzeri lize- ler, döneminin Türkçülük, İslamcılık ve Garpçılık gibi döneminde zaman zaman sertleşen ideolojik tartışmaların üstüne geçerek kendine lasıl daha sağlam ve ikna edici, bir o kadar da İnsanî bir limanı sığmal olarak edindiğini gösterir. Bu ve benzeri şiirlerini veya tavırlarını okuken, tek çocuğunu bilim ve tekniğin yuvası olarak gördüğü Batıya göncbren Tevfik Fikret'in, aslında kendi yuvasını, vatanını hiç terk etmedğini, bütün hayatı boyunca yurtdışma çıkmadığını, hatta İstanbul’un dşma dahi adım atmadığını37, başka şiirlerini ve eylemlerini düşünürkeı ve yorumlarken her zaman hatırda tutmak gerekir. Onun yurtseverliğnde tartışma yoktur. Bu özelliğini, ünlü Amerikalı tarihçi ve yakın coştu Albert Howe Lybyer de Âşiyân'ı son ziyaretinde dile getirir: " 'Vefa etti ancak kelamı devam ediyor.' Şair, ressam, vatanperver ve dost clar Fikret'i tanımış olmak hayatımın en büyük imtiyazlarından biridir.”38
36 Satı Bey, "Fikret ve Terbiye,"Muallim: Nüsha-i Mahsusa (c.2, sy.14, 1333/19 7, İs

tanbul: Evkaf-ı İslamiye Matbaası), s. 428. Haluk'un Defteri ve Ş ermin bunm en 
güzel örnekleridir.

37 Bengisu Rona-Zafer Toprak, Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret (İstanbul: İş Baıkası 
Yayınları, 2007), s.vii.



61Tevfik Fikret'in Türk eğitimine dokunuşu hangi yönde olmuştur? Modern dönemde Türk eğitim anlayışına katkısı, getirdiği yenilikler, eğitim-öğretim yöntemlerinde dikkat çeken yönler nelerdir? Bu sorunun cevabını, aşağıdaki şekilde tasnif etmek mümkündür:
1. Muhatabının zihin dünyasında olumlu yönde algı üreterek, yanlış algı ve düşünceleri çürüterek ve tutumları söndürmeye çalışarak eğitim yapmak Tevfik Fikret'in en çok kullandığı bir eğitim yöntemi olmuştur. Yaşadığı dönemde kızların üniversiteye devam etmeleri, çeşitli alanlarda yüksek eğitim görmeleri konusunda tartışmalar, olumsuz tavırlar ve çeşitli ortamlarda tereddütler gözlemlemiştir. Bu tereddütleri ilk önce, kızlarını eğitmeyen milletlerin erkeklerini öksüzlüğe mahkum edeceklerini söyleyerek bertaraf etmeye çalışır, ancak bu konudaki tartışmalara son noktayı ise şu temel duruşuyla koyar: Kadınların alçaldığı bir dünyada insanlığın yükselmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, insanlık ancak her iki cinsin ve bütün grupların eğitim imkanından eşit bir şekilde yararlandığı bir ortamda yükselir. Kadınların geride kaldığı, yeterince eğitim hakkından faydalanamadığı bir dünyada bütün insanlığın yükselmesinin mümkün olamayacağının altını çizmiştir.Olumlu algı üreterek muhatabının zihin dünyasında ve davranışlarında yapıcı yönde değişimi hedeflediğine örnek olarak Rübâb-ı Şikes

te'devi bazı şiirleri ve Şermin baştan sona verilebilir. Sadece okul algısını nasıl değiştirmeye çalıştığına bir örnek verelim. Okula korkarak, çekinerek giden genç dimağların okul imgesini baştan sona değiştirecek diyalektik yöntemle yazdığı Muhallebim ve Mektebim şiiri:
Ninem sordu: - Şermin, kimi 
Çok seversin? - Ooo, ninemi! 
- Başka? - Babamı şüphesiz, 
- Daha? - İzin verirseniz

Sayayım: Muhallebimi, 
Sütlacımı, şekerimi, 
Hep şekerlemelerimi;

Magnificient] (Cambridge : Harvard University, 1913); Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Osmanh İmparatorluğunun yönetimi (çev. Seçkin Cıhzoğlu İstanbul: 
Sarmal Yayınevi, 2011). Lybyer, Fikret’in vefatından sonra Âşiyân'daki deftere yaz
dığı cümlelerin aslı şu şekildeydi: "'He being dead yet speakth.' İt is one of the 
great privileges in my life to have knovvn him, poet, painter, patriot and friend”. 
Zeki Arıkan, "Fikret'in Ölümü ve Âşiyân Ziyaretleri,” Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fik
ret içinde ( haz. Bengisu Rona-Zafer Toprak, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2007), 
s.207.
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Biraz da gevrek severim...
Fakat en çok mektebimi, 
Mektebimi pek severim. 

Âlî binâ!
Neler öğretir bana.
Tam bir hafta oluyor ki
Biliyorum: Dünya iki 
Ayrı ve büyük parçadır. 
Avrupa, Asya, Afrika 

Bunlar eski;
Evet bunlar eski dünya;
Öteki de Amerika
Ve adalar... Neydi ismi?
Avusturalya, değil mi?
Evet, o: Avusturalya;
Bunlar yeni dünya...39

Bu yönteminde son örnek olarak, çocuklara saygı değerini öğretmesini verebiliriz. Dönemin öğretmenlerine, 'çocuklara saygıyı mı öğretmek istiyorsunuz,' diye sorar; öğrencilerin size ve söylediklerinize itibar etmesini, saygı göstermesini mi istiyorsunuz, o zaman ilk önce siz onlara gösterin ve sözlerine itibar edin! Bunu yaptığınızda hemen oracıkta o çocuk saygının ne olduğunu öğrenecektir, kavrayacaktır.Bazan da Fikret, bir eğitimcinin muhayyilesinin, olumsuz bir durumu küçük, fakat önemli müdahalelerle nasıl olumluya dönüştürebileceğinin örnek uygulamalarını da göstermiştir. Yakın arkadaşı Satı Bey, onun artık kalem tutamadığı bir sırada, son hastalığı esnasında yazdığı Şermin'i, nasıl yeni açtığı yuvasındaki mini mini yavruların cıvıltılarını duyamadan, dinleyemeden kaleme aldığını anlatır. Son parçası "Veli Baba"nın oluşum sürecine o gece Âşiyân'da bizzat kendisi tanıklık eder. Fikret'in sedir üzerinde uzanmış bir halde ve baş ağrısı içinde kıvranmasına rağmen konuşmadan da rahat edemediğini anlatan Satı Bey, o gecenin ve son şiirin hikayesini şöyle anlatır: "Pek geç vakte kadar oturduk ve konuştuk... O gece bahis en çok Dârülmuallimât'm hayatı ve kızların terbiyesi etrafında dolaştı. Vaktiyle Dârülmuallimât'a muallim tayini hususunda hüküm süren zihniyetten - mutlaka ihtiyar, çirkin, abûs muallim aramak yolundaki itiyâttan - çok gülüşerek bah-
39 Şermin (haz. Abdullah Uçman-Şerife Ünlü Kurt, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2013), 

s. 12-15.



63settik. Fikret, o zihniyetle tayin edilmiş iri ve kaba bir muallim hakkm- daki hatıralarını nakletti. "Veli Baba" işte bu bahisten ve hatıralardan doğdu: Sabahleyin - dört beş saat kadar sonra - tekrar yanma çıktığım zaman, Fikret başından çok muzdarıp olduğunu ve hemen hiç uyuya- madığmı anlattı; sonra, refikasına yazdırmış olduğu "Veli Baba’yı okudu. İbtidâ, gece ayrılmadan evvel bahsettiğimiz abûs ve kaba adamın tasvirini yapmıştı, fakat sonra bunu böyle, bir "çirkinlik tasviri" olarak bırakmaya razı olamamış, bu çirkin simaya güzel bir ruh vermeyi düşünmüş, böylelikle “Veli Baba’yı vücuda getirmişti"40. İşte o son şiirden bir kesit:
Veli Baba, 
Kaba saba 
Bir adamdır;
Adam değil, o bir çamdır... 
Görürseniz ürkersiniz.
Yaşı belki yüz, yüz sekiz:

Tam bir Osmanh altını!
Bilmem, kim koymuş adını; 
Ben görünce hayret ettim, 
"Adam değil bu, çam!" dedim.

Ulu bir çam devirmişler; 
Evirmişler, çevirmişler, 
Budamışlar; kütüğünden 
Ne Yapılabilir? Derken, 
Yerde yatan o güsgüdük 
Koca Kütük
Kaba saba
Veli Baba
Oluvermiş; esneyerek, 
Aksırarak, titreyerek 
Gözlerini yarı açmış; 
Bunu gören korkup kaçmış.

Ürkütücü tavırları, 
Baykuş bakışıyla geçer. 
O geçiyorken köylüler

40 Satı Bey, "Fikret ve Terbiye,” Muallim, s.429.



Köşe köşe toplanırlar;
Çoluk çocuk hep tanırlar.

Bâhusus en bî-kesine
Bir çok babalıklar etmiş, 
Köye neler öğretmiş!
Herkes ondan iyilik görmüş; 
Yangın olmuş, o söndürmüş; 
Düşenleri kaldıran o, 
Yaraları da saran o;
Kışın kurdu o öldürür; 
Fukaraya odun, kömür, 
Çocuklara yemiş verir; 
Köyün o peygamberidir.

41

O gece Fikret'in ruhunun ve eğitimci duruşunun büyüklüğüne tanıklık eden Satı Bey, onda "en çirkin sîmâlara bile iyilik güzelliğini vermek isteyen yüksek bir emel, bir mürebbi emeli"nin var olduğunu teyid etmiştir.
2. Konuştuğu, muhatap olduğu kimse, bir öğrenci veya halktan yetişkin birisi olabilir, karşısındakine güç katarak, onu güçlendirerek eğitim yapmak veya ifadesini etkin bir şekilde kurmak Fikret’in eğitim anlayışının en güçlü noktalarından olmuştur. Buna pek çok örnek verilebilir, özellikle belki de ilk defa Türk matbuat hayatında bir düşünür veya şair anısına çıkartılan ilk "nüsha-i mahsûsa” olan ve onun "büyük ruhuna ithâfen" çıkan Muallim dergisinde dile getirilen pek çok anıda bu tavra rastlanabilir. Ancak şimdilik sadece bir tanesinden bahsetmek gerekirse, az önce Mazhar Osman'ın tanıklığıyla ayrıntısını aktardığım, okul eşyasına zarar vermesine rağmen "ben yapmadım" diyen bir öğrenciye karşı gösterdiği zarif tutum ve sonra o büyük eğitimci edasıyla onu asıl dürüst doğasına döndürerek ve güçlendirerek kazanışı, bu tavrına güzel bir örnektir.Döneminde büyük sıkıntılar yaşayan ülkesinin, bilim ve teknoloji açısından daha iyi durumda olan ülkeler seviyesine hızla gelebilmesi için milletine ve genç kuşaklara ümit vermek ve güç katmak amacıyla yazdığı "Halûk'un Âmentüsü", "Ferdâ" ve "Promete" şiirleri, "Dâ-

41 Burada Peygamber kelimesi, Abdullah Uçman'm da belirttiği gibi, önder, rehber, 
yol gösterici anlamındadır. Şermin, s.86-91.



ru'l-fünûn" ve "DâruT-muallimîn” marşları, bu temel duruşuna örnek olarak verilebilir. Genç öğretmenlere güç katan, büyük ümit ve ruh veren dönemin "Eğitim Fakültesi Marşı"nm girişi:
Fikr ordusuyuz, meş'al-i irfanla mücehhez; 
Âyât-ı hakikat okunur râyetimizde.
Ye’sin ebedî hasmıyız, ümmîd-i muazzez 
Rehberlik eder meşyet-i zî-fikretimizde...

Cehlin, gecenin hâdimiyiz42, hâdim-i ilmiz43; 
Fikr ordusu, feyz ordusu, nûr ordusuyuz biz.

44

3. Eğitim-öğretim yöntemlerinde daima yaparak, deneyerek ve uygulayarak öğrenme kavramını vurgulamıştır. Bunun uygulamasını da müdürlüğü esnasında başarıyla gerçekleştirmiştir. Matematik dersleri için çeşitli hesap araç gereçleri, "Tabiiye” dersleri için böcek ve taş koleksiyonları, yabancı dil dersleri için dil tabloları, coğrafya dersleri için yazısız haritalar getirtmiş, dersler daima bu malzemeler kullanılarak işlenmiştir. İstanbul'daki tarihi mekanlar, eski eserler ve müzeler Tarih dersinin laboratuvarı olmuş, haftada bir gün öğleden sonra öğrenciler bu yerlere öğretmenleri tarafından gezmek ve incelemek için götürülmüştür. Öğrencilerin tartışma becerilerinin gelişimi ve muhakemelerinin güçlenmesi için münazara ve konferans salonu inşa etmiştir. Ayrıca resim dersi için bir atölye, müzik dersi için başka bir salon tahsis etmiştir. Öğrencilerin sağlam bir ruh ve vücut gelişimini sağlayabilmeleri için spora önem vermiş, beden eğitimine yer vermiştir.

42 Yıkıcısı, yok edicisi, söndürücüsü anlamındadır.

43 İlmin, bilimin hizmetkarı.

44 Abdullah Uçman - Haşan Akay (haz.), Rübâb-ı Şikeste, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 
2010), s.318-319.
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Resim 1 Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) Müdürü Tevfik Fikret'in 
okul bahçesinde idareci ve öğretmenlerle birlikte çekilen fotoğrafıdır. 

Aşiyan Müzesi koleksiyonundadır.

Öğrencilerin kendi düşüncelerini açık bir şekilde konuşarak ifade edebilme gücünü kazanmaları için müsamere ve tartışma programları tasarlamış ve düzenlemiştir. Aynı şekilde öğrencilerin, geleceğin yazarlarını, edebiyatçılarını ve hikayecilerini daha okul sıralarında yetiştirmek ve onların düşüncelerinin yapılı bir şekilde gelişiminin önünü açmak ve fikirlerini açık bir şekilde yazarak ifade edebilme becerilerinin gelişmesini sağlamak için Tiraje adında bir okul dergisi çıkartmıştır45. Bugün Türkiye'de çok yaygın hale gelen okul dergisi uygulamasının belki de ilk örneğini, Fikret'in girişimiyle çıkmaya başlayan bu dergi oluşturmaktadır.
4. Türk eğitiminde kelimeyi ve sözü Fikret kadar etkili ve ustaca kullanan olmadı. Şair-i Azam unvanlı Abdülhak Hamid ve dönemin önde gelen düşünürlerinden Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura başta olmak üzere dönemin pek çok şair, öğretmen, müderris, edebiyatçı ve düşünürün tanıklığına dayanarak, özellikle şimdiye kadar yapılan ve yaptığımız

45 Ruşen Eşref Ünaydm, Tevfik Fikret, s. 33.



67çeşitli okumalardan ve araştırmalardan da destek alarak iddialı, fakat abartılı olmadığını düşündüğüm bu cümleye yer verdiğimizi düşünüyorum... Fikret, hayatı boyunca ve öğretmenliği süresince anlam ve değerin en büyük taşıyıcısı olan sözü hep yüksekte tuttu, hiç düşürmedi. Sözü zarif, etkili ve üstün bir şekilde kullanarak öğrencilerin zihin dünyasında öncelikle büyük değişim yaratmaya çalıştı. Öğrencileri ikna etmeye çalışmadı, onların ikna olmasını bekledi. İkna olan öğrencinin olumlu yönde davranışının gelişmesini ve olgunlaşmasını sabırla istedi ve gözledi.Ancak söz ne kadar etkili kullanılsa da, kelimenin de etkisi ve nüfuzu bir yere kadardır. Bazılarının üzerinde, özellikle alışkanlık haline gelmiş olumsuz davranışların söndürülmesinde veya değiştirilmesinde etkili olmayabilir. İşte böyle durumlarda Fikret, özellikle sözün gücünü kaybettiği durumlarda, çaresiz bir şekilde sözlü anlatımla öğrencilerde davranış ve tutumların değişmesini beklemek yerine, fiziki ortamı ve eğitim mekanını; söndürülmesi gereken ve oluşması istenen davranış ve tutumlara göre yeniden tasarlayarak ve düzenleyerek genç kuşaklarda arzulanan davranışların oluşmasını sağlamaya çalışmıştır. Bugün eğitim programları ve öğretim kavramları içerisinde "örtük program" adını verdiğimiz süreci Fikret, özellikle Galatasaray Mekteb-i Sultanisi müdürlüğü esnasında, yangın sonrası yeniden inşa etmeye çalıştığı ve bugün hâlâ ayakta olan binanın tasarlanmasında etkili bir şekilde kullanmıştır. Yukarda verdiğimiz ve okulun önde gelen efelerin yemekhanedeki şaşkınlığını anlatan ve sözle değil, orada yarattığı yeni ortamla ve örtük eğitim programıyla, ‘bu salaş ve kirli halinizle ve davranışlarınızla buraya ait değilsiniz' mesajını dolaylı olarak veren, 'kendinize ilk önce çekidüzen verin ve temiz halinizle ve tutumunuzla girin' diyen tasarımı ve düzeni buna örnektir.
5. Eğitim ve gelenek ilişkisi söz konusu olduğunda, okul nasıl bir tavır almalı, nasıl bir eğitim anlayışı takip etmelidir? Okul, geleneği olduğu gibi mi, yoksa gözden geçirerek, eleştirel bir süzgeçten süzerek olumsuz unsurlarını ayıklamaya ya da söndürmeye mi çalışmalı? Bu sorunun cevabı Fikret'in uygulamalarında ve şiirlerinde güçlü bir şekilde İkincisini işaret etmektedir. Daha açık bir ifadeyle o geleneğin olduğu gibi değil, eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasını, olumlu yönlerini destekleyici ve besleyici olmayı, olumsuz yönlerini, özellikle insan olma durumunu korumaya yardım etmeyen, aksine engelleyen yönlerini itibarsızlaştırmayı, dışta bırakmayı ve söndürmeyi öngörmüş ve kalemini bu yönde işletmiş, şiirini ve öğretisini de bu çerçevede kurmuştur.



Gelenekte var olan pek çok değeri idealleştirerek aktardığı şiirlerinde, özellikle diğergâmlık, yardımlaşma, dayanışma ve zor dürümdakilere yardıma koşma temalarının "Hasta Çocuk," "Halûk'un Bayramı," "Vagonda," "Ramazan Sadakası" ve özellikle Balıkesir depremi üzerine yazdığı "Verin Zavallılara” başlıklı şiirlerinde güçlü bir şekilde beslendiğini görmek mümkündür. "Halûk'un Bayramı’yla bir yandan kendi çocuğunun bayramını neşelendirirken, öte yandan hem kendi ihtimamını, hem oğlunun ve hem de İstanbul çocuklarının ilgisini ve diğer- gâmhk duygularını, döneminde çeşitli göçlerle İstanbul’u dolduran yetimlere, fakir aile çocuklarına şefkatle yönlendirir:
Baban diyor ki: 'Meserret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;
Fakat sevincinle
Neler düşündürüyorsun, bilir misin?... Babasız, 
Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi 
Sıyâh-ı mateme benzer terâne-i îydi!
Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;
Biraz güzellensin
Şu rü-yi zerd-i sefâlet... Evet meserrettir 
Çocukların payı; lâkin sevincinle
Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor... Halûk, dinle!

46

Öte taraftan, dönemin eğitim ortamlarında uygulanan fiziki ceza ve dayağı hem kelimeleriyle ve hem eylemleriyle söndürmeye çalışmasının yanı sıra kadınlara karşı aile içinde uygulanan şiddete karşı kalemini en keskin bir şekilde kullanmış, kelimelerini en yakıcı şekilde ifade ederek bununla mücadele etmeye çalışır. Çünkü biricik kız kardeşi, Sıdıka Hanım böyle bir şiddet sonucu hayatını kaybeder ve Fikret, "Hemşirem İçin” adlı şiiri yazar. Küçükken kardeşinin annesiyle beraber hacca gidişinden genç yaşta ölümüne kadar yaşadıklarını adeta günlük tutar gibi anlatır. Aslında bu şiir değil, yürekleri dağlayan bir ağıttır:
Biz çocuktuk, seni defn eylediler
Bî-vefâ kumlara bî-kayd eller.
O zamandan beri müştak u zebun, 
Ne zaman kıbleye dönsem dil-hûn, 
Seni bir mahfede pûyân görürüm;

46 Fahri Uzun (haz.), Rübâb-ı Şikeste, s.145.
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Sonra kumlarda perîşân görürüm. 
Bir diken belki delîl-i kabrin, 
Develer belki ziyaretçilerin;
Kim bilir, belki de, pâmâl-i gubâr, 
Ne diken var, ne ziyaret, ne mezar; 
Ne de sen... Bense bugün derdimle 
Seni inletmeye geldim, dinle.
Dinle her nerde isen, her ne isen: 
Toz, bulut, ruh, melek, taş, ya diken; 
Bunların hepsi giryân edecek 
Bir cinayet ki bu... Cinâyet, gerçek! 
Bir cinâyet ki kavânîn, edyân 
Koymamış ismini; lâkin vicdân, 
O büyük hâkim, o kânun-ı mübîn 
Veriyor hükmünü: Lanet, nefrîn!

Sen inmedin, seni indirdiler o mezbeleye, 
Sen ölmedin, seni öldürdüler, zavallı kadın!

Elbet değil nasibi mezellet kadınlığın, 
Elbet değil melekliğin ümmîdi zulm ü şer, 
Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer;

47

6. Tevfik Fikret, Darülfünun felsefe müderrisi Mehmet Emin'in [Eri- şirgil] belirttiği gibi, aynı zamanda bir "ahlâk müçtehidi"  olmuş; kendisinden veya başkasından ve dışardan gelebilecek hangi tür esaret olursa olsun tahammül göstermemiş, karşı koymuş, özellikle vicdanını bir kenara bırakarak yalnız nefsinin isteklerine uymayı ise tam bir esaret olarak telakki etmiştir. Ona göre özgürlük, insanın amacına ve menfaatine olan hedeflere serbest bir şekilde ulaşabilmek demek değildir. Asıl özgürlük, vicdanın ve benliğin, içten veya dıştan olsun, her türlü "tahakkümden" uzak olmasıdır. Fikret'in, "en ufak haksızlığı hürriyet ve şahsiyete bir darbe gördüğü için bunu yapmaya icbâr edebilecek nefsî ve hârici bütün temâyüllere" ve güç odaklarına karşı derin bir nefret duyduğu  bilinmektedir.

48

49
47 Abdullah Uçman (haz.), Rübâb-ı Şikeste, s.287-291. Bu ağıtın, bir bestekâr tarafın

dan ele alınmayı beklediğini ifade etmeliyim.

48 Mehmet Emin, "Fikret ve Felsefe-i Ahlâkiyesi,” Muallim, s.473-479.

49 Mehmet Emin, "Fikret ve Felsefe-i Ahlâkiyesi,” Muallim, s.476.



Ahlâkî ilkeleri ve duruşu her şeye rağmen, dünyada kişi tek başma kalsa bile savunabilmesi ve bu ruhu öğrencilerine kazandırabilmesi, Fikret'in en çok üzerinde durduğu temel nokta olmuştur. Ünlü dizelerinde dile getirdiği, "fikri hür, irfânı hür ve vicdânı hür" bir kişi olabilmek onun varoluş sebebiydi:
Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl 
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim,

İnhina tavk-ı esaretten girândır boynuma;
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.

Ahmed Hamdi Tanpmar’m "benim için bir şairden ziyade bir kahramandır"50 diye tanımladığı Tevfik Fikret, "hürriyet, adalet, uhuvvet, müsâvât" söylemleriyle iktidara gelen ¡ttihad ve Terakki için ünlü "Millet Şarkısı"nı heyecanla kaleme almıştı:

50 Ahmet Hamdi Tanpmar, Tevfik Fikret: Hayatı, Şahsiyeti, Şiir ve Eserlerinden Parça
lar (İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi, 1944), s. 3.

51 Abdullah Uçman (haz.), Rübâb-ı Şikeste, s.311-

52 Abdullah Uçman, "Tevfik Fikret," İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 
2012), C.41, s.9-13.

53 Ali Akyıldız, "Meclis-i Mebusân,” İslam Ansiklopedisi, c.28, s.246.

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;
Doğrandı mübârek vatanın bağrı sebepsiz.
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çâre;
Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

51

Fikret'in, İttihad ve Terakki Cemiyetine desteği Meşrutiyet'in ilanındaki dört temel ilke çerçevesinde şekillenmiş, Meşrutiyet'in ilanını özellikle "hürriyetin ilanı" ile eş değerde tutmuştu. Ancak kendisine pek güven vermediği belli olan Cemiyet’in maarif nazırlığı teklifini de kabul etmemiştir52. II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908'den sonra büyük ümit ve beklentilerle açılan Meclis-i Mebusân'm, 18 Ocak 1912'de yine İttihad ve Terakki tarafından muhalefetin sindirilmesi amacıyla feshedilmesi53 üzerine Fikret, hemen ertesi gün (19 Ocak 1912) bu karara "Doksan Beşe Doğru” şiiriyle cevap verir:



Bir devr-i şeâmet: Yine çiğnendi yeminler; 
Çiğnendi, yazık milletin ümmîd-i bülendi! 
Kânûn diye topraklara sürüldü cebinler; 
Kânûn diye, kânûn diye, kânûn tepelendi... 
Bi-hûde figânlar yine, bî-hûde eninler!

Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet;
Hâlâ "Bu şenindir, bu benim!” kısmeti câri;
Hâlâ gazab altında hakikatle hamiyyet...
Hep dünkü terennüm, sayıdan saygıdan 'ârî; 
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet!

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken 
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken 
İğfâl ile, tehdîd ile titrer ve sinerse;
Millet yaşamaz ma’şer-i millet boğulurken!

54

Hürriyet için mücadele verdiğini söyleyenlerin bir zaman sonra meclisi feshetmelerini Tevfik Fikret bu şiirinde, II. Abdülhamid'in 1878'de, o zaman kullanılan tarihle 1295'de ilk Meclis-i Mebusân'ı feshetmesine benzeterek aradan geçen otuz üç yılda halkın boşuna acı çektiğini ve kurtarıcıları tarafından tekrar ihanete uğramak üzere milletin beyhude ihtilali beklediğini hiç çekinmeden söylemiştir. 1912'den sonra İttihad ve Terakki'de bazı şahsî ihtirasların daha çok öne çıkması üzerine Fikret, ironi dolu "Hân-ı Yağma" manzûmesini yazmaktan da geri kalmamıştır:
Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir;
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim bilir? 
Şu nâdi-i niam, bakın kudûmunuzla müftehir!
Bu hakkıdır gazânızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin; bu hân-ı zîsafâ sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

55

54 Abdullah Uçman (haz.), Rübâb-ı Şikeste, s.457-459.

55 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.182.
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7 - Gençlerde millî, dinî veya meslekî eğitimden önce ahlakî kişiliğin gelişimine özel bir önem veren Tevfik Fikret, çocukların küçük yaşlarından itibaren kendi davranışlarını ve cümlelerini kurarken sürekli olarak mantıklarını soruşturma alışkanlığına sahip olmalarını öngörmüştü. Çünkü mantığı soruşturma hem duygulardan önce aklın uyanmasını sağlayacak, hem de her hareketini veya cümlesini sağlam gerekçelere dayanarak inşa etmeyi öğretecektir. Özellikle sağlam gerekçeler eşliğinde davranan ve söz söyleyen bir çocuk, daima çevresinden saygı görmeye başlayacaktır. Zaten her bireyin en büyük varoluş ihtiyacı olan saygıyı, küçüklüğünden itibaren görmeye başlayan çocukta, geliştikçe ve bu şekilde hareket ettikçe ve çevresinden saygı görmeye devam ettikçe, onda güçlü "ben saygısı" ve onur duygusu doğal olarak oluşacaktır. İşte Fikret ahlak eğitiminde, dıştan gelen bir baskı veya mükafat aracılığıyla, haz ve acıya dayanan eğitim anlayışı yerine, saygınlık ve bunun karşılığında utanma duygusunun gelişimini daha kalıcı ve bireyin gelişimi açısından daha sahih görmüş, bu sebeple gençlerde “izzet-i ne/s"in, ben saygısı ve onur duygusunun oluşumuna büyük özen göstermiş ve eğitim hayatında bunu daima uygulamıştır.Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde, bizzat öğretimden örtük program aracılığıyla eğitim mekanının ve ortamının etkin bir şekilde tasarımına ve düzenlenmesine varıncaya tek bir amacı gerçekleştirmenin peşinde olmuştur: İnsanî duruşu, insan olma durumunu korumak ve geliştirmek.II . Abdülhamid döneminde, dindarlığının yanı sıra dürüstlüğü ve ahlakî kişiliğiyle bilinen babası Hüseyin Efendinin, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı işleriyle masum bir şekilde uğraşırken maruz kaldığı bir jurnalleme sonucunda uzun yıllar sürecek sürgünlere gönderilmesi ve sürgünde ölünceye kadar Fikret'in bir daha babasını görememesi ,56

56 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s. 61-62. Hüseyin Efendinin, Fikret ve kız kardeşi 
küçükken yaptığı hac yolculuğu esnasında vefat eden eşinden sonra bir daha 
evlenmediği, bütün sevgisini çocuklarına verdiği anlatılmaktadır. Hüseyin Efen- 
di'nin jurnallenme hadisesini Rıza Tevfik, Tevfik Fikret'in ağzından şu şekilde 
aktarmaktadır: "Pertevniyal Valide Sultan Vakfının mütevellisi İhtisap Ağası Hü
seyin Bey idi. Lâkin kendisi İstanbul'da belediye işleriyle pek meşgul bulunduğun
dan babam - irade-i seniyye ile - Hüseyin Bey'e kaimmakam tayin olunmuştu. 
Zavallı pek dindar bir adamcağızdı, vakıf işlerinde bilmeyerek bir ufak hata edip 
vebale girmekten pek çekinirdi. Bu işlere müteallik bazı sualler sorup doğru bir 
fikir almak niyetiyle - ve saf bir kalb ile - Şeyhülislâm efendiye iki defa ziyarete 
gitmiş ve görüşüp bir fikir almıştı. Alçağın biri babamı jurnal etmiş ve - şüphe
siz - (Zât-ı Şâhâne'yi hal' etmek niyeti ile itham etmiş olmak gerek ki padişah bu 
derece şiddetli bir gayz ve gazapla babama düşman olmuştu.” Rıza Tevfik, Tevfik 
Fikret, s. 9- Fikret'in babası Hüseyin Efendi uzun yıllar sürgünde Hama, Nablus, 
Akka, Urfa mutasarrıflıklarında bulunduktan sonra Antep'te vefat etmiştir. Kenan 
Akyüz, Tevfik Fikret, s. 23.



73onu derinden etkileyen olaylardan biridir. Fikret, sürgünde vefat eden babasının derin özlemiyle 1904'te hatırında kalan imgesiyle karakalem çizdiği bir resminin kenarına, ona hitaben şu cümleyi yazmıştı: "Melek babacığım, sen bugün, benim gözümde, sadakat ve hamiyetinin, izzet-i nefsininşehidisin."57

57 Salih K. Nigâr, Tevfik Fikret: İnkılâp Şâirinin İzleri, s.13.

Resim 2: Tevfik Fikret'in çizdiği, babası Hüseyin Efendinin karakalem portresi



Tevfik Fikret, çok sevdiği kız kardeşini ve kısa bir süre sonra da babasını kaybeder. Kız kardeşi Sıdıka Hanım'm, genç yaşta eşinden gördüğü şiddet sonucu ölüme götürecek talihsiz bir evlilik yapması, dönemin iktidarına karşı getirdiği eleştiriler dolayısıyla onun da jurnallenip tutuklanması gibi olayların birikimiyle bu sıralarda yazdığı ünlü "Sis” şiiri, Türk edebiyatının modern dönemdeki en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Hayat karşısında insanın duruşunu her zaman sorgulayan ve "melûn eden de biz, seni tel'în eden de biz”58 diyen Fikret, II. Meşrutiyetin ilanından sonra "Sis” şiirinde de ağır eleştirdiği, İstanbul'un ve insanlarının değil, asıl şehri o hale getirenlerin olduğunu belirttiği "Rücû” şiiriyle, "Hayata Karşı Beşer'deki asıl duruşuna dönmeyi bilmiştir. Ressamlığıyla da bildiğimiz son halife Abdülmecid, Fikret'in "Sis” şiirinden esinlenerek yine aynı adla, o ünlü "Sis" tablosunu, şehzade olduğu dönemde yapacak ve 1910'da "Muhibb-i Muazzezim59 Tevfik Fikret Bey’e” diye imzalayarak hediye edecektir. Üstelik hediye ettiği şair, amcazâdesi Abdülhamid için, maruz kaldığı bir suikast sonrasında, "Bir Lahza-i Teahhür” gibi bir şiiri kaleme almasına rağmen bu tabloyu ustalıkla ve özenle yapmayı bilmiştir. Çünkü Fikret, bu şiirde II. Abdülhamit’e karşı girişilen suikastı olumlamaktan çok, "istibdât"dan nefret edişini ifade eder. Bu tablo hâlen Âşiyân Müzesi'ndedir.

59 "Çok Aziz Dostum" anlamındadır.

Atatürk, inkılâp ruhunu Tevfik Fikret’ten aldığını vurgulamıştı. Âşiyân'ı bir ziyaretinde ifade ettiği gibi, dışardan baskıyla önüne çıkan hiçbir otoriteye karşı eğilmeyen fikri ve vicdanı hür bu eğitimci-şair düşünürün huzurunda saygıyla eğilmekten başka bir duruş geride kalmıyor. Nitekim Fikret, döneminde ve çevresinde yaşadıklarıyla beraber yazdıklarını ve yaptıklarını anlayanlara gerçekten de başka bir duruş bırakmaz.

58 Bugünkü kelimelerle ifade edersek, "hayatı kötüleştiren de ve ona kötü diyen de 
biz” demektedir.



Resim 3: Sis Tablosu (Aşiyan Müzesi koleksiyonundan)





Mimar Tevfik Fikret

Ömer Kuran*

* Yüksek Mimar Ömer Kuran

Öncelikle katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlarım.Konuşmama izninizle, Tevfik Fikret ile akrabalık bağımı ve kendimi tanıtarak başlamak istiyorum;

Resim 1: Tevfik Fikret Tarafından Çizilmiş Karakalem Oto portresidir. 
(Aile koleksiyonunda bulunmaktadır.)



Resim 2: (Tevfik Fikret ve eşi Nazime Fikret’in Birlikte Çekilmiş ilk Fotoğraflarıdır.
Aşiyan Müzesi Foleksiyonundadır.)24 Aralık 1867 tarihinde doğan Tevfik Fikret, 1879 senesinde annesini, hac dönüşünde yakalandığı, koleradan kaybetmiş ve öksüz kalmıştır.Sultan II. Abdülhamid tarafından sürgünden sürgüne yollanan babasını da, 1905 tarihinde sürgündeki ölümüne kadar bir daha görememiştir.



7912 yaşında öksüz kalan Tevfik Fikret Dayısı Mustafa Bey ile yengesi İkbal hanımın yanında yetişir.Galatasaray Lisesinde Okur,189O'da 23 Yaşında Dayısının Kızı Nazi- me Hanımla Evlenir.1905 - 1906 senelerinde Aşiyan’ı yapana kadar da yine dayısı Mustafa beyin Rumeli Hisarında bulunan yalısında oturur.İşte benim akrabalık bağım da buradan gelir.Aynı evde yetişip, Tevfik Fikret’ten çok etkilenmiş olan eşi Nazime hanımın kardeşi Hikmet (Dr. Hikmet Gizer) annemin babası, Nazime hanım da aynı zamanda annemin halasıdır.Ben bu ailede, edebiyata ve güzel sanatlara ilginin genlerle nesilden nesile geçtiğini söyleyebilirim.Dedem Dr. Hikmet Gizer her ne kadar arkadaşı Adnan Adıvar'm ısrarlı yönlendirmesi ile Doktor olduysa da, aynı zamanda çok iyi bir ressam ve mimardı.

Resim 3-4: (fotoğraflar bugün bebek semtimde "villa bebek" adıyla yer alan 
ailemizin geçmişte oturduğu evdir. Doktor Hikmet Gizer evinin projelerini ve 

iç düzenlemelerini kendisi çizmiştir. Bu bina 1950'li yıllarda yenilenmek üzere 
tamamen yıkılmıştır. Ancak yasal sorunlar gereği bina aslına uygun bir şekilde 

tekrar yapılmıştır.



80Bebek’de, Osmanbey'de Art Nuovo1 tarzında binalar, Kadıköy'de de villalar inşa etmiştir.

1 Art Nouveau (Türkçe: Yeni Sanat), zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, 
kıvrımların ve bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımıdır. Kökleri
nin Londra merkezli Arts & Crafts Hareketine dek gittiği söylenebilir. Avrupa ve 
Amerika'yı etkilemiştir.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuş bu akım Türkiye'de Yeni Sanat 
ya da 1900 Sanatı olarak adlandırıldığı gibi birçok Avrupa ülkesinde de bölgesel 
olarak değişik adlarla anılmış, adlara uygun olarak da uygulamaların niteliklerin
de değişiklikler görülmüştür. Modem Style, Yellow Book Style, Fin de Siècle Style, 
Jugendstil, Secession Stil bölgesel olarak kullanılan adlara örnektir. Akımın ilk 
aşamalarında mimarlıktaki gelişmeler daha belirgindir. Kullanılan abartılı barok 
stili benzeri dekoratif bezeme ve süslemeler sebebiyle Floral Style (Doğal Stil), 
Style Coup De Fouet (Kamçı Vuruşu Stili) ve Style Anguille (Yıianbahğı Stili) olarak 
da anılmıştır.

Bizim nesilde de kardeşim edebiyat dalında Profesör oldu ben de İstanbul Teknik Üniversitesini bitirip Mimar oldum.Şimdi dönelim büyük düşünür, filozof, edebiyatçı, şair, ressam Tev- fik Fikret'e ve onun güzel sanatlara merakına bu alandaki yeteneğine ve mimarlığına.Fikretin mimarlık dalındaki çalışmalarını incelerken o tarihlerde Avrupa'da başlamış ve kendisini etkilemiş olan yeni bir akıma da biraz değinmek istiyorum.1800'lü yılların sonu 2O.yüzyılın başlarında Avrupa'da sanayi devrimi başlamış.Biraz da buna tepki olarak yeni sanat diye adlandırılan Art Nuova akımı Belçika'dan başlayarak tüm Avrupa'ya yayılmıştır.Yaşam ile sanatı birleştirmeyi amaçlayan bütünsel sanat kavramını getiren kişinin çevresini kendi düşlediği ve içinde rahat edebileceği biçimde şekillendirmesine imkân veren bu hareket bir yaşam biçimine dönüşerek insanlara yüz yılın karmaşasından uzaklaşma ve kendi yarattığı dünyada huzur bulma imkânı sağlamıştır.Fikret'in eserlerinde, yaptığı resimlerde de binalarda ve mobilya tasarımlarında da hatta giyimi için tasarladığı çizimlerde de bu akımın etkilerini görüyoruz.



Resim 5: (Fotoğrafta yer alan giysi Tevfik Fikret'in kendi tasarımıdır. 
Bu gömleğin ilhamını ünlü Rus yazar Tolstoy'dan almıştır)



821896 ile 1900 yılları arasında Yöneticiliğini yaptığı Servet-i Fünun2 dergisinde yazıların etrafındaki süslemeler ve desenlerde gördüğümüz art nuova tasarımlar.

2 Servet-i Fünun dergisi aslen bir bilim dergisi olarak, Recaizade Mahmud Ekrem'in 
Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 1891'de çıkarıl
maya başlanır. Recaizade Mahmud Ekrem bu dergiyi bir edebiyat dergisi haline 
getirmek için Ahmet İhsan ile anlaşır. Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olan Tevfik 
Fikret’in derginin Kısm-ı edebi ser-muharrirliği (edebiyat bölümü başyazarlığı) 
görevine getirilmesini sağlar. Recaizade Mahmut Ekrem, 1895 sonunda, Malumat 
adlı bir dergide yazan Muallim Naci ve onun izleyicileriyle, kafiyenin göz için mi, 
yoksa kulak için mi olduğu tartışmasına giriştiğinde; bu gazeteye karşı cevapla
rının bir kısmını Servet-i Fünun dergisinde yayımlar. 1896'da yazarın etrafındaki 
gençlerin de dergi çevresinde toplanmasıyla Servet-i Fünun topluluğu meydana 
gelir ve bilim dergisi yerini tamamen bir edebi dergiye bırakır. Bu hareketin 1901 
yılında, Hüseyin Cahit Yalçının Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk" adlı 
makalesinin II. Abdülhamid yönetimince kışkırtıcı bulunarak, derginin kapatılma
sıyla son bulduğu kabul edilir. Bu hareket, derginin kapatılışından sonra, kendi
lerine Fecr-i Aticiler denilen Ahmet Haşim, Refik Halit Karay ve Ahmet Rasim gibi 
yazar ve şairler tarafından gözlemlenmiştir.

Galatasaray mektebinin restorasyonu sırasında yaptığı tasarımlar mimaride de mobilya tasarımlarında da kendini gösterir.Tevfik Fikret’in Mekteb-i Sultani'de ki müdürlük yılları (1909-1910), Galatasaray Lisesinin 1907 senesinde geçirmiş olduğu yangın sonrasına rastlamaktadır. Okulun harap vaziyetteki binasının kullanıma tekrar geri kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında okulun eski kışla görünümüne gelmemesi için planları üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak bu günkü halini kazanmasını sağlamıştır.Eskiden mescit olan bölüme yaptırdığı Konferans Salonu da eleştiri konusu olmuştur.Ayrıca okula Fizik anfisi, labaratuvar, eczane ve bir revir ilave etmiştir.Bu dönemde haftanın dört günü okulda yattığı, Hademeleri temizlik, bahçıvanları peyzaj konusunda eğittiği bilinir.Nazır Abdurahman Şeref Beyin inşaatta her şeyin "babadan görüldüğü" şekilde yapılmasını istemesine rağmen o merdivenleri birbirine ucundan tutturulmuş yelpaze şeklinde dönen mermer bir merdiven tasarlamıştı.Abdurrahman Şeref bey uç uca tutturulmuş bu merdivenin talebe inip çıkarken birbirinden ayrılır, katiyyen olmaz demesine rağmen okulun bu en güzel mimari sirkülasyon elemanını ısrarla gerçekleştirmiştir.



83Kendi odasmı yaparken de Nazır’a Fikret "kadın odası döşüyor" şeklinde jurnallenmiştir.Bu mobilyalar en ucuz cinsten fakat günümüze kadar sapasağlam kalmış kendi tasarımı mobilyalardır.Galatasaray lisesinin günümüze kadar korunmuş olan kütüphanesi de onun eseri olup "Tevfik Fikret Kütüphanesi” adını taşımaktadır.
"Ben İnkılâp Rûhunu Fikret'ten aldım!" diyen Mustafa Kemal Atatürk, dönemin en önemli eğitim kurumlarından olan Galatasaray’ı üç kez ziyaret etmiştir.Bir ziyaretinde; onca okulun arasında Galatasaray Lisesini neden bu kadar sık ziyaret ettiğini soran dönemin müdürü Fethi ¡sfendiya- roğlu'na Tevfik Fikret'i kastederek,
"Çünkü burada onu görür gibi oluyorum. Fırsat bulursam gene ge

leceğim ‘onun’ öğrencisi olduğu ve müdürlük yaptığı bu irfan müesse
se sine!" demiştir.Yok olmuş olan bir eseri de Namık Kemal’in türbesidir.

Resim 6- Resim 7 (Namık Kemal’in türbesi - Projesi Tevfik Fikret Tarafından Yapılmıştır.)

Ali Ekrem Bolayır'm “Fikret'in bana bıraktığı en büyük yadigar” dediği Namık Kemalin Bolayır'daki türbesini projelendirmiştir.



84Önce resmedip sonra da projelendirdiği bu türbe yıkılmış olduğu için günümüze gelememiştir. İnşa edilmiş olan türbenin çevre duvarları Atr Nuova tarzı ferforje demirden bir kafesle çevriliydi.Bir dönemde arkadaşları ile İstanbul'u terk etmeye, Avusturalya'ya, Yeni Zellanda'ya gitmeye niyetlenir.Sonra bundan vaz geçip Manisa'ya yerleşmeyi düşünür ve burada arkadaşları ile yaşamayı tasarladığı evleri çizer.Servet-i Fünun yazarları arasında yapılan bir anket çalışmasında birçok sorudan birisi olan "Hulya-i saadetim" ‘e cevabı, "Ayastefa- 
nos'ta küçük bir ev (planı cebimde)"dvc.3

3 Burçoğlu, Nedret Kuran "Tevfik Fikret'te yaşam ve sanat” Bir muhalif kimlik Tevfik 
Fikret, s.147-164, İş bankası kültür yayınları, İstanbul 2007

Bunların haricinde Bebekte bir dostu için bir ev projelendirdiğini biliyoruz ancak bu ev de artık yok.

Resim 8-9-10-11 Aşiyan'm ilk projeleri-Tevfik Fikret Tarafından 
Çizilip Renklendirilmiştir. Aşiyan Müzesi Koleksiyonundan



85İstanbul Belediyesinin Tarihimize ve Kültürümüze sahip çıkması sayesinde restore edilip müze haline getirilmiş olan eseri Aşiyan günümüze kadar mükemmelen korunmuştur.Farsçada Kuş yuvası anlamına gelen Aşiyan adını verdiği, Bebek Rumeli hisarı mezarlığının üzerinde, bugünkü Boğaziçi Üniversitesinin önündeki yamaca yerleşmiş, İstanbul boğazına hakim bir konumdaki, bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan evi.

Resim 12: Tevfik Fikret'in Evi Aşiyan'm İlk Fotoğrafı . Aşiyan Müzesi Koleksiyonundan

Burası onun kendisi ve ailesi için tasarladığı şehirden yerince uzak, yeterince yakın bir sığınak ve bir düşünme evidir. Burada satın aldığı yan yana iki parsel üzerine yerleştirdiği Aşiyan'ı biraz inceleyelim.Rumeli Hisarı kabristanının arkasından çıkan yoldan ayrılıp Bebek istikametine dönen dar yol Aşiyan’m bahçe kapısı ile sonlanır.Bahçe kapısından girdiğimizde bizi zemin kat hizasındaki pencereli cumbası ile bina yüksekliğinde bir taş duvar adeta bir kalkan gibi karşılar.
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Resim 13 Aşiyan'm CumbasıBu cephenin sağ arkasından yarım bodrum olan, mutfak, kiler, çamaşırlık gibi servis bölümlerinin olduğu kata girilir.Bu katın boğaza bakan cephesine yemek odası yerleştirilmiştir.
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Resim 14 Yemek OdasıDışa dönük zemin kata deniz cephesinden bir rüzgârlıkla girilir."T" planlı salonun yanında Bebek yönüne bakan iki altıgen çıkması ile yazlık oda yer alır.

Resim 15 Günümüz Aşiyanı Cephe Fotoğrafı



88Yatak odaları ile çalışma odasının bulunduğu üst kat tamamı ile Fikret'in günlük yaşamını yansıtır.

Resim 16 Yatak odasıYatak odası, ona bağlı olan çalışma odası, çalışma odasından bir köprüyle bahçenin üst kotuna bağlanır.

Resim 17-18 Çalışma Odasından FotoğraflarBu katı çevreleyen balkondan boğazı her yönü ile algılamak mümkündür.
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Resim 19 Aşiyan'dan boğaz manzarasıBinanın üç katını birbirine bağlayan düşey sirkülasyon elemanı merdiven, özenle dengelenmiştir.

Resim 20 Aşiyan Müzesi merdivenlerinin fotoğrafı



90Günümüzde bile hala pek çok mimarın beceremediği bu detaya gösterdiği özen detaylar konusundaki hassasiyetini vurgulamaktadır.Bu yuvasında kullandığı mobilyalardan, tavan süslemelerine kadar kendi tasarımı olup duvar kâğıtlarından yer kaplamalarına kadar her şey ince zevkini yansıtan öğelerdir.

Resim 21-22 Binanın içinden ResimlerBen konuşmamı, Aşiyanı restore ederek orjinal mobilyaları ile Av- rupada müze ödülüne layık görülen bir müze haline getiren İstanbul Belediyesine ve bu müzenin bu günkü haline gelmesine büyük katkıları olan değerli müdürü Ata Yersu'ya şükranlarımı sunarak bitirmek istiyorum.Bir de dileğimi burada sîzlerle paylaşmak istiyorum.Ünlü ressamımız Feyhaman Duran'm İstanbul Üniversitesine müze haline getirilmek üzere bağışladığı evi ve atölyesinin de perişan halden kurtarılıp, yok edilmiş olan çok değerli tabloları, muhteşem hat eserleri ve koleksiyonlarının bulunarak Belediyemizin himmeti ile Aşi- yan gibi bir müzeye dönüştürülmesi.
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Ölümünün 100. Yılında Fikret

Tevfik Fikret ve
Galatasaray Lisesi 

MüdürlüğüDr. Cüneyt Akalın*

* İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

GirişTevfik Fikret, yakın tarihimizin en çok tartışılan şahsiyetlerinden- dir. Büyük şair ve düşünürün fikir hayatımızda özel bir yeri vardır. Kendisini saygı ile anarak söze başlayayım.Bu sempozyumu düzenleyen Büyük Şehir Belediyesi Kültür Dairesi yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi'nin ölümünün 100. yılında Tevfik Fikret'i Aşi- yan'da andıktan sonra bu kapsamlı Sempozyumu düzenlemesi hem bir kadirbilirlik örneğidir hem de büyük şair ve düşünürün kültürümüzde bıraktığı izlerin muhasebesi için tarihi bir fırsattır. Bu muhasebe günümüzde daha da önem kazandı.Ben, Galatasaray Lisesi mezunuyum. Aşiyan'da da belirttim, bizler militan Fikretçi sayılabilecek bir eğitimciler kuşağmca eğitildik. Her biri eğitim dünyamızın seçkin temsilcilerinden olan Halit Sarıkaya'dan, Muvaffak Benderli'den, Zeki Ömer Defne'den ve ötekilerden Fikret’i, Fikret’in şiirlerini defalarca dinledik. Lise'de Fikret'le yatıp Fikret'le kalktık. Bendeniz, Lise'nin iyi korunmuş, başköşesinde Atatürk'ün resminin hemen altında Tevfik Fikret'in resminin yer aldığı Tevfik Fikret Konferans Salonunda sahneye çıktım, tiyatro oynadım, görüşler açıkladım. Yıllar sonra kızım aynı mekânda oyun sahneye koydu. Bu nedenle bu anlatım biraz da duygusaldır, Baştan belirterek hoşgörünüze sığmayım.Bana düşen görev Tevfik Fikret'in GS Lisesi müdürlüğünü incelemektir. Bu görev, Fikret'in gençliğe, geleceğe, eğitime bakış açısını irdelemeden yerine getirilemez. Öte yandan burada birçok değerli arkadaşımız, uzmanlarımız Fikret'in edebi kişiliği üzerinde duracak.



Son zamanlarda Fikret'in esas bu yönü öne çıkarıldı. Kanımca bu yeterli değildir. Fikret öncelikle büyük bir düşünürdür. İmparatorluğun dağılmaya yüz tuttuğu günlerde yaşayan, kendine yeni bir yol arayan toplumun önderidir. Cumhuriyetçidir, devrimcidir, Atatürk'ün “biz inkılabın ruhunu ondan aldık” sözleri bu gerçeği ortaya koyuyor.Konuya girmeden bir hususu daha vurgulamak isterim. Aşiyan'da da dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım: Mehmet Akif'le Tevfik Fikret'i karşı karşıya koyma yaklaşımı, olsa olsa bir polemik üslubu olabilir. Her ikisi de ulusumuzun ve cumhuriyetimizin inşasına ışık tutan, yol gösteren fenerler, kültür denizimize akan çağlayanladır. Aralarında fikir ayrılıkları, çatışmaları olmuştur . Bunları doğal hatta karşılamak gerekir. Koskoca bir ulus tornadan çıkma düşüncelerle yönetilemez, ileri taşınamaz. "Badire-i efkardan harikayı hakikat doğar", ¡yi ki fikirlerini tokuşturmuşlar.
Osmanh'da Çağdaşlaşma ArayışlarıGençler için bir eğitim modeli arayışı, kişinin dünya görüşünü yansıtır.Prof. İlber Ortaylı'nın "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı" kitabında, birçok başka yazarın başka çalışmalarda ifade ettikleri gibi, Türk aydınları 19. yüzyılda tıkanan imparatorluğun sorunlarını aşmada Batı sistemini dikkatle inceleme gereğini hissettiler.Bir küçük parantez açarak aynı zorunluğu yaklaşık aynı yıllarda Asya'nın büyük uygarlıklarının yani Japonya'nın, Çin'in, Hindistan'ın hatta Mısır'daki Mehmet Ali Paşanın hissettiğini anımsatalım.İlk kez Batiyı resmen ziyaret eden, gördüklerinden etkilenen padişah Abdülaziz (1867 yaz ayları) dönüşünde Islahat'm ünlü vezirleri Ali ve Fuat Paşalara talimatı verir. Eğitimin modernleşmesi için Fransız uzmanlarının hazırladığı rapor temelinde bir "Lycee imperiale" açılacaktır. Fransa'da örnekleri mevut olan eğitim sistemi ülkemize taşınacaktır.Konuya ilişkin Fransız raporu Batı’nın o dönemdeki anlayışlarını yansıtır. Okula,Din, mezhep farkı gözetmeksizin öğrenci alınacak,Öğretim dili Fransızca olacak,Fransız öğretmenler eğitimde görev yapacaklardır.



93Sonuçta, bazı istisnalar dışında, (Fransız edebiyatı, fizik, kimya, matematik vb.) derslerin Türkçe yapılması, özellikle tarih, coğrafya, felsefe vb derslerinin Türkçe verilmesi kabul edilerek, sistemi ve müfredatı ülke koşullarına uyarlanan okula "Mektebi Sultani" adı verilir.1

1 Hıfzı Topuz, Elbet Sabah Olacak, Remzi Yayınları, 3. Baskı, 2013, s. 35

2 HTopuz, Elbet Sabah Olacak, s. 35

3 Dr. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayını, Ankara 1979, s.273

4 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, 
S.122

Aslında yeni eğitim uygulaması sıkıntılı başlar. Batılı güçler Lübnan'da, Girit'te ve içerde etnik ve dinsel husumetleri kaşımaya başlamışlardır. Cemaat kültürüne karşı çıkan, Batılı yöntemler kullanarak ulusal kültüre yönelen sistem bizdeki ve özellikle dışardaki bağnazların tepkisini çeker. Papalık, Yahudi Cemaati, Rum kilisesi, Rus devleti (Fransızların ağırlığı artacak korkusu ile) Mekteb'i Sultani fikrine karşı çıkar, ortak eğitimi reddederler ama direniş kısa sürede kırılır. 1868’de faaliyete geçen Sultani’de öğrenci sayısı bir yıl içinde 622'ye ulaşır. Bu yüzden Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Doğu’nun Batıya açılan ilk penceresidir2Galatasaray'ın Batı tarzındaki modern eğitimin ilk kurumu olduğunu öne sürmek yanlış olur. Bu sürecin 18. yüzyılın sonunda kurulan Mühendishane okullarıyla (Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun) başladığı, on dokuzuncu yüzyıl boyunca sürdüğünü biliyoruz. Prof. İlber Ortaylının ifadesiyle "Tanzimatçılar mühendislik, tıb, harb sanayini modern anlamda öğretmeye çalışan askeri amaçlı eğitim kurumlarım II Mahmut döneminden devralmışlardı. Bunu hukuk ve idarede modern çağa ayak uydurması gereken bürokratların yetiştirileceği Adliye Mektebi, Mülkiye Mektebi gibi kurumlar izledi."3 Ancak, çağdaşlaşma ihtiyacı içindeki, bunun sancılarını yaşayan bir imparatorluğun din, mezhep farkı gözetmeksizin kendi uyruklarının seçkin unsurlarını aynı çatı altında toplayarak eğitmeye çalışması, izlerini son yıllara kadar gelen özel eğitimli unsurların toplumun yaşamında başat roller oynamasını sağlamıştır. Tarihçi Bernard Lewis'in "Modern Türkiye' nin yükselişinde Galatasaray Lisesi'nin etkisi çok büyük oldu"4 saptaması ilginçtir. İlber Ortaylı da hem aynı hususun altını çiziyor hem de başarı kazanan Galatasaray tecrübesinin nasıl yaygınlaştığın anlatıyor: "Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) örneğinden sonra bütçesi padişah tarafından karşılanan sultaniler Rumeli ve Anadolu'da kurulmaya başlandı. Özel-



94likle II Abdülhamit dönemindeki bürokratik büyümenin gerektirdiği kadrolar bu mekteplerin sayısını artırdı."5 İlber Ortaylı sonraki gelişmeleri sultanilerin yaygınlaşmasına bağlıyor. "Bu gelişmeler (mekteplerin artışı) sonucunda 1900'de Dar ül Funun-u Osmani Tıp, Hukuk, Edebiyat fakülteleriyle hizmete girdi."6

5 Dr. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, s. 273

6 Dr. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi s. 273

7 Dr. Kamuran Eronat, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 33-43 (2007) Tev
fik Fikret'in Şiirlerinde Çocuk ve Gençlik

Galatasaray Türk çağdaşlaşmasının en önemli kurumlarmdan biridir. Tevfik Fikret bu olguyu "Batıya açılan pencere” olarak niteliyor.
Gençliğe yönelişÇocuklara ve gençlere ayrıcalıklı bir önem veren Tevfik Fikret, onları geleceğin en nitelikli değerleri olarak görmüştür. Ülkenin gelişmesinde özellikle modern bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğuna işaret etmiştir. Bu açıdan şiirlerinde; çağdaş, gerilikten uzak hurafelerden arındırılmış bir eğitim anlayışının çocuk ve gençler üzerinde yaratacağı olumlu etkiye dikkat çekmiş ve öğretmenliği boyunca da görev yaptığı eğitim kurumlarında bu ilkeleri yerleştirmeye çalışmıştır. Çocuk ve gençlerin modern eğitim bilgisi ve en önemlisi sevgi ile donatılmaları gerektiğine inanan şair, onlara sürekli ulvî değerleri hatırlatmış; çalışmanın önemine, güzel sanatların gereğine önem vererek "yarının küçük güneşleri" ne ülkenin aydınlatılması konusunda sahip olmaları gereken ülkülerini şiirlerinde bir bir iletmiştir.7 Sürekli olarak müspet ilimin önemine dikkat çekmiştir. Tevfik Fikret, ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamın ancak gençlerin dinamik yapıları ile aydınlanacağına inanmış ve yarının gençleri olacak çocuklara da bu perspektiften bakmıştır. Sahip olduğu idealleri ile ülkemizin bu genç nesline aydınlık yarınları gösteren Fikret’in bu özelliği, Atatürk' ü de derinden etkilemiştir. Şair özellikle çocuklara yönelik şiirlerinde adeta pedagoji özelliklerinin inceliklerini göstermektedir.Gençliğe bağladığı umudu ve inancı Ferda (yarın) şiirinde dile getiriyor. II Meşrutiyetin ilanından yaklaşık 15 gün önce yazılmış Millet Şarkısı ise sanki bugünler için yazılmış:Birlikte bugün bulmalıyız derdine çareCan kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz



95Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol Ey hak yaşa ey sevgili millet! Yaşa varol. (Ve devam ediyor)
Galatasaray Lisesi MüdürlüğüGalatasaray Lisesi müdürlüğü Fikret'i n hayatında çok özel bir yer kaplar. Çünkü , öyle anlaşılıyor ki, Galatasaray Lisesi tam da Fikret'in kafasındaki çağdaşlaşma projesidir. Maarif nazırlığını kabul etmeyen Fikret’in lise müdürlüğünü tereddütsüz kabulü anlamlıdır.Tevfik Fikret 1867'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırı nüfusun kayıtlı Hüseyin efendidir. Annesi Sakız'lı Hatice Rafia hanım kızıyla birlikte gittiği Hicaz'da koleradan ölür.Babası Tevfik Fikret'i 11 yaşında Galatasaray Sultanisi'ne yazdırdığında Türkiye 93 Harbinin acılarıyla, yokluklarıyla boğuşuyordu. İstanbul'da birçok okul göçmenlerin barınması için onlara tahsis edilmişti. Lise açılalı 10 yıl olmuş, sistem bir ölçüde oturmuştu.119 Mehmet Tevfik okulda çalışkanlığı ile dikkati çekti.Öğretmenleri arasında Abdurrahman Şeref Bey (cumhuriyetin ilan edildiği oturumu yöneten Meclis başkanı, tarihçi) Hacı Zihni Efendi, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem gibi seçkin hocalar vardı. Şeker Ahmet Paşa resim öğretmeniydi . Sınıf arkadaşları arasında ünlü jimnastikçi Selim Sırrı (Tarcan), Rıza Tevfik (felsefeci, Sevr'i imzalayan heyetin içinde) dikkati çekiyordu.8 Şiirinin erken dönemlerinde Recai- zade'nin etkisinde kaldığını belirtiyor eleştirmenler9.Galatasaray Lisesi müdürlüğü olayı şöyle gelişir: Yakın dostu Salih Keramet Bey, Abdurrahman Şeref Bey’e Fikret'i müdür olarak önerir. Abdurrahman Bey haklı olarak tereddüt içindedir. "Maarif nazırlığını bile kabul etmedi, Nasıl olur, Liseye ne der," diye tereddüdünü ifade ettikten sonra "bir konuş bakalım" der. Salih Keramet Bey Tevfik Fikret’e bir telgraf çekerek lise müdürlüğünden söz eder: "Kabul ederseniz nazır çok mutlu olacak" Yanıt gecikmez. Fikret Salih Keramet Bey’e çektiği telgrafta "yetişmiş olduğum okula faydam olacaksa çok memnun olurum” diyerek görevi kabul eder.Müdüriyet kararnamesi hemen ertesi gün çıkar.

8 Hıfzı Topuz, Elbet Sabah Olacak, s. 41

9 Yaşar Nabi Nayır, Tevfik Fikret, Varlık, Milliyet Yayınları, 1995
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Tevfik Fikret'in GS Lisesi YıllanTevfik Fikret’i Galatasaray'da eğitimin ötesinde sorunlar beklemektedir. GS lisesi üç yıl önce çıkan bir yangın sonucunda yanmış, öğrenciler Beylerbeyi'ndeki bir kışla binasına taşınmıştı. Hem okulun yersiz yurtsuzluğu hem de II. Meşrutiyet ortamının özgürlük havasının öğ- rencilerce iyi kavranamayışı, eğitimde bir dağınıklık yaratmıştı.Fikret'in okula gelişini öğrenciler feslerini havaya atarak selamladılar. Gelişinin duyulması bile heyecan yaratmıştı. Herkes yeni, daha parlak günlerin geleceğini hissetmişti sanki.Tevfik Fikret'in ilk işi bir okul projesi hazırlama k ardından okulun inşaatın hızla tamamlamak oldu. Beyoğlu'ndaki mektep binasının sağlam kalan duvarlarından faydalanılarak Lise yeniden inşa edildi Geniş dershaneler, yatakhaneler, yemekhaneler, spor salonları büyük bir konferans salonu , kimya ve fizik laboratuvarları, müzik salonu, revir o sırada yapıldı. Fikret okulun temizliğine özel önem veriyordu. Pırıl pırıl yemekhanelerde beyaz örtülü masalarda, porselen tabaklarda vb. yenen yemekler okula başka bir hava veriyordu. Özen gösterdiği sadece okulun modern binası ve mekanları değildi.Öğrencinin bedeni ve ruhi gelişimi ile özel olarak ilgileniyor, öğrencilerle oyun oynuyor, ödevleri yapmalarına yardımcı oluyordu. 10 Okulun her şeyi ile ilgileniyor, bazen hademenin elinden süpürgeyi ahp nasıl süpüreceğini gösteriyor, hademenin fesini düzeltiyor, mutfakta ahçıya yemek pişirmesini, kilerdekilere ekmek kesmesini, bahçıvana tohum ekmesini gösteriyordu.11 Zamanın ünlü ruh hekimi Prof. Mazhar Osman'ı ve Dr. Adnan Adıvar’ı da okula alarak Okul hekimliğini başlattı, öğrenciler düzenli sağlık kontrolünden geçiriliyordu. İnisiyatifli davranıyor, okulun eğitmen kadrosunu zenginleştiriyordu. Ünlü ressam Şevket Dağ'la vapurda karşılaşınca sordu:

10 Hıfzı Topuz, Elbet Sabah Olacak, S.176

11 Biyografya, Tevik Fikret, Vahdettin Ergin, Bağlam Yayınlan, İstanbul 2006, s.242

12 H. Topuz, age, S. 178

- Ne işi yapıyorsunuz- Evkaf Nezareti’nde katip olarak çalışıyorum.- Gelin Sultani’de ders verin.12Tevfik Fikret Lise'de edebiyat derslerine de giriyordu. Öğrencilerinden ünlü gazeteci-yazar Ruşen Eşref' göre hiçbir öğretmenin dersi



97 -------------------------------------------------------------------------onunki kadar çekici değildi. Öğrenciler dersi çıt çıkarmadan izliyorlardı. Şiirleri olağanüstü bir güzellikle okur, öğrencilerinin de öyle okumasını isterdi. Ruşen Eşref'e göre öğrenciler Fuzuli'yi, Şeyh Galip'i, Abdülhak Hamit’i, Namık Kemal'i ilk kez ondan dinlemişlerdi. Kısacası Fikret hem idareci hem de eğitmen olarak Galatasaray Lisesinde kısa sürede çok başarılı olmuştu.Galatasaray'da bunlar yaşanırken, II Meşrutiyet ortamı sürüyordu. Toplumda yeni heyecanlar doğmuştu. İlerici- gerici, sağcı solu, meşruti- yetçi-saltanatçı vb. nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, arayışlar da fikir çatışmaları da yoğunlaşmıştı. Söylentiler vb. derken Milli Eğitim, okula bir müfettiş yolladı. Bu davranış Fikret'in ağırına gitti, tepki verdi. Aburrahman Şeref Bey araya girdi, istifasını geri aldırdı, istifasını geri almasında öğrencilerin de baskısı oldu.Fikret aklındaki yenilikleri hayata geçirdi. Ama hayat devam ediyor, İttihatçı karşıtı Serbesti gazetesi yazarı Mevlanzade Rıfat Bey Fikret karşıtı kampanyanın başını çekiyordu.
31 Mart OlayıKampanya Fikret'i hedef göstermeye kadar vardı. "Farmasonların başı Galatasaray'dadır." Kampanyanın konusu Fikret'in çok övündüğü Konferans Salonu idi. Açılmasına başlangıçta Maarif vekilinin bile izin vermediği Salonun Mescid'in üzerine geldiği, tiyatro oyunlarını o salonda oynamanın doğru olmayacağı şeklindeki itirazlardı. İlk salvolar araya girenlerce geçiştirildi. Bu arada 31 Mart olayı yaşandı.31 Mart günlerinde yaşanan kargaşada Taksim Kışlasındaki Avcı taburu okulun önünde kamp kurmuş atış talimleri yapıyordu. Her an bir saldırı olabilirdi. Fransız müdür muavini "Fransız bayrağı çekelim, saldırıya cesaret edemezler” önerisini getirdi. Tevfik Fikret kesinlikle reddetti."Burası bir Türk okuludur. Türk bayrağından başka bayrak çekilemez. Benim cesedimi çiğnemeden kimse bu okula giremez."Fikret'in bu tavrı, milli bilincin önemli tuğla taşlarındandır.

Tevfik Fikret ve Galatasaray'da SporTevfik Fikret okulda spora büyük destek verir. Aslında bu da bir yeniliktir. Dönem itibarıyla o yıllarda özellikle II. Meşrutiyetten önce belli kesimlerce futbola iyi gözle bakılmaz yabancıların oynadığı bir oyun olarak görülürdü. Lisenin eski müdürü Abdurrahman Şeref bey camlar kırılıyor diye okulda futbolu yasaklamıştı. Galatasaray Kulübünün 



kurucusu ve o yılların lise öğrencisi Ali Sami Yen bey ve arkadaşları cezayı göze alarak İstanbul'un çayırlarında futbol oynarlardı. Ali Sami Yen bey o günleri şöyle anlatıyor: Her defasında rahmetli Abdurrahman Şeref bey bizleri yani futbol aşıklarını odasına çağırır, karşısına dizer, "siz yine futbol oynamışsınız, öyle mi" diye sorar biz yanıt vermeyince yanımıza yaklaşır, tombul eliyle hepimize birer tokat aşk eder "bir daha top oynadığınızı görmeyeyim" diye uyarırdı. Biz ise tokatları yedikten sonra mektepten izinli çıkar çıkmaz en uzak çayıra gider top oynardık.”Tam bu noktada Galatasaray'ın şansı Tevfik Fikret'in okulun başına geçmesidir. Fikret Abdurrahman Şeref Bey'in tam tersi bir tutum izler, baskı yapmaz tersine kulüp faaliyetlerine destek verir. Meşrutiyet'in ilanından sonra spor faaliyetleri iyice rahatlar.
Okuldan AyrılışıBir süre sonra yeni Maarif nazırı Emrullah Bey'le anlaşmazlığa düşer. Nezaretin okul bütçesinde haksız yere kesintiye gitmesi, ayrıca bazı öğretmenlere yevmiye kesme cezasının verilmesini istemesi ipleri koparır, görevini kesin olarak bırakır. 10 Nisan 1910’da gazetelerde yayımlanan haber bir bomba gibi patlar. Bizzat Emrullah Bey'in ricası Fikret'i kararından döndürmez. Yerine Salih Zeki Bey (Halide Edip'in ilk eşi) atanır. Öğrenci temsilcileri önce Babıali'ye giderek Maarif nezareti nezdinde girişimlerde bulunurlar, talepleri karşılanmaz ise boykota gideceklerini söylerler. Öğrenciler 12 Nisan sabahından itibaren boykota başlarlar. Kendisi de bir Galatasaray mezunu olan Vahdettin Engin "bir orta öğretim kurumu olana Mekteb-i Sultani'de öğrencilerin dersleri boykot etmeleri o yılların koşullarında kolay rastlanabilecek bir olay" olmadığına işaret ediyor.13

13 Biyografya, Tevfik Fikret, Vahdettin Engin, age, s.244

Boykot nedeniyle dersler yapılamayınca Okul İdaresi derse girmeye n öğrencilerin kaydının silineceğini duyurur. Boykotun sürmesi kamuoyunda sert tartışmalara neden olur. Hükümet Nazırın yanında yer ahr.Tevfik Fikret ısrarlara rağmen istifasını geri almayınca, tartışmalar da sürerken, hükümet Salih Zeki Bey'i asaleten müdür atar. Fikret'in okula dönüşünün böylece önü tümüyle kesilince öğrenciler zorunlu olarak dersler dönerler. Direnen 58 öğrenci okuldan atılır. Şehzade Abdülmecit efendi oğlu Ömer Faruk'u okuldan ahr. Fikret baştan itibaren öğrencilere boykottan vazgeçmeleri için telkinde bulunmuş-



99tur. "Mektebe gideceksiniz, Fikret'e kapılanlar mektebi bitirmekten umudu olmayan birkaç haylazdır diyenlerin bu iddiaların çürütmek vazifenizdir"14

14 Biyografya, Tevfk Fikret, Vahdettin Engin, age, s. 224

15 Belleten, Türk Tarih Kurumu, sayı 28, Ankara 1943
* Doç Dr., Arel Üniversitesi, GS Lisesi mezunu, '96/1964

Tevfik Fikret, Mekteb-i Sultani Müdürlüğü sırasında Darülfünun'da edebiyat dersleri de vermekte idi. 191O'da bu görevinden de ayrılıp yeniden Aşiyan'a çekildi, yalnızca Robert Kolej'deki derslerine devam etti.18 Ağustosu 19'a bağlayan gece şekerden vefat ederek aramızdan ayrıldı.
Galatasaray’daki Portresi ve HeykeliVefatından sonra Okul İdaresi Tevfik Fikret'in yağlı boya bir portresini yaptırıp Konferans Salonu'na astırır. Yanı sıra, Okul’un bahçesine heykeli de dikilir. Cumhuriyet devrinde dikilen ilk özel heykel doğumunun altmış dördüncü yılında Galatasaray Lisesi öğrencilerin tarafından yaptırılan, Okulun ön-bahçesine dikilen heykel, 24 Aralık 1931 de törenle açılır.

SonuçTevfik Fikret Türk toplumunun İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte yaşadığı acıları, sancıları etinde kemiğinde hisseden, ulusun önünü açmak için uğraşan, direnen büyük düşünürdür. Galatasaray’dan ayrılışı Fikret'in huysuzluğu ile açıklamak haksızlıktır. Bir dava adamı elbette ilkelerine bağlı kalacaktı.Galatasaray'ın kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel öğrencinin Galatasaray’da öz benliğini geliştirdiğine dikkat çeker “Galatasaray'da geniş bir kültür almış olan Türk Talebe (nin) muhitin tabii şartları içinde milli benliklerini daha iyi duymaya, yüreklerinde millet aşkını ve milliyet ruhunu daha iyi yaşamaya fırsat bulduğunu” ifade eder.15Abdurrahman Şereflerin, Tevfik Fikret'lerin Ruşen Eşreflerin, Ahmet Haşim'lerin, Emin Bülent’lerin Türk kültürü içindeki önemini vurgular.Atatürk'ün Fikret için "biz inkılabın ruhunu ondan aldık" sözleri aslında her şeyi özetliyor.





Tevfik Fikret ve Atatürk

Orhan Karaveli*

* Gazeteci - Yazar

Sayın konuklar, hanımefendiler, beyefendiler.Benden önce söz alan konuşmacılar, ölümünün lOO.yıhnda andığımız Tevfik Fikret'le ilgili görüşlerini bizimle paylaştılar. Kendilerini ilgiyle, yararlanarak izledik. Teşekkür ederiz.Biliyorum, biraz "nostaljik" olacak ama ben sözlerime neredeyse seksen yıllık bir nâçiz anımla başlamak istiyorum.Yıl 1937 yaz sonu. Okullar açılmış. Otuzlu yaşlarının ortasında üç çocuk sahibi Ankara’h bir işadamı olan babam beni daimî leylî (yatılı) bir öğrenci olarak Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına yazdırmış. Birinci sınıfta hafta sonları bile okulda kalıyorum ve daha yedi yaşındayım. Bir cumartesi günü öğleden sonra babamı Ortaköy’deki Feriye saraylarından biri olan okulumuzun bahçesinde görüyorum. İşleri nedeniyle İstanbul'a gelmiş ve hafta sonunu birlikte geçireceğiz. Babam neredeyse hiç öğrenim görmemiş bir otodidakt; sürekli okuyan ve kendini yetiştiren biri. "Bugün ilk işimiz seni onunla ta
nıştırmak" diyor.Tramvayla Karaköy'e, oradan da aktarma yapıp Taksim'e çıkıyoruz. Beyoğlu'nu ve İstiklal Caddesi'ni ilk kez görüyorum. Sonra, devasa, görkemli bir kapısı olan, yüksek demir parmaklıklar arasındaki binaya giriyoruz. Ön bahçe, karşımızda, yemyeşil sarmaşıklarla kaph bir duvar. Duvarın orta yerinde yarım bir adam heykeli. Ankara’h bir çocuğum. Demirden adamlara heykel dendiğini biliyorum. Ama onlar ya at üstünde idiler ya da ayakta duruyorlardı. Babam daha bir şey söylemeden :

"..Bunu hiç benzetememişler Atatürk'e, diyorum. Hem neden yarım 
bırakmışlar yoksa paralarımı yetmemiş..."Babam gülüyor:
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"... Bu gördüğün heykel değil bir büst. Ayrıca Atatürk de değil 

ama onun çok sevdiği ve nerdeyse öğretmeni gibi gördüğü bir bü
yük insan, büyük şair. Onu, çok değil yirmi iki yıl önce kaybettik. 
Daha kırk sekiz yaşındaydı ama yurdunun sürüklendiği kötü gün
lerin üzüntüsüyle kahrolmuş, içi içini yemiş ve sonunda hastalanıp ölmüş...”

Resim 1; Galatasaray Lisesi bahçesinde bulunan Tevfik Fikret’in büstü.1

1 Tevfik Fikret büstü Heykeltıraş Ali Hadi Bara tarafından yapılmıştır. Büst'ün açılış 
tarihi 24 Aralık 1931’dir.
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"...Peki, neden onun büstünü bir meydana değil de buraya, herke

sin kolayca gidip çıkamadığı bu yere koymuşlar?"

"...Belki de haklısın ama burası rastgele bir yer değil. Tevfik Fikret 
adıyla tanıyıp sevdiğimiz bir yüce insanın mezun olduğu okul. Batiya 
açılan ilk pencere dediği Galatasaray Lisesi.

Bu okulun en ünlü, en unutulmaz öğrencisi, öğretmeni, hatta 
müdürü. Şu arkamızdaki bina da büyük bir yangından sonra onun 
zamanında yapılmış ve Cumhuriyetimizin çoğu okuluna örnek oluşturmuş. Buradan, batı uygarlığını benimsemiş binlerce aydın insan 
yetişerek yurt hizmetinde görev üstlenmiş. Atatürk bile sık sık bu 
okulu ziyaret ederek Tevfik Fikret’in müdür olarak kullandığı odada 
kahvesini içermiş. Soranlara da "...ben şu veya bu kulübü tut
tuğum için değil hayranı olduğum Tevfik Fikret'in aziz anısını 
daha derinden duyumsadığım için buraya geliyorum...” dermiş. 
Sende Ortaköy’deki binadaki sonra ortaokulu ve liseyi burada oku
yup diplomanı alacaksın..."Babam, Mustafa Kemal Paşa’nm güvenini kazanmış genç bir Kuv- vacı olarak bunları bana anlattığında Tevfik Fikret’in ölümü üzerinden yalnızca yirmiiki yıl geçmişti. Bugün ise ölümünden yüz yıl sonra ve ülkenin çalkantılı bir sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şu görkemli salonunda Tevfik Fikret'i anıyoruz. Bu bence Türklük adına düşündürücü ve hatta sevindirici bir olaydır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tevfik Fikret'in Aşiyan'mı yeniden düzenlemesi ve çağdaş müzeciliğe uygun bir düzeye çıkarması da dikkat çekici ve övgüyü hak eden bir gelişmedir. Uluslar ve ülkeler kendilerini yurtlarına adayanları anladıkları ve andıkları oranda değer kazanmazlar mı?Tevfik Fikret’in gazeteci yanı öğretmenliğinin, şairliğinin ve ressamlığının biraz gölgesinde kalmış gibidir. Yurtdışma çıkmamış bir insanın, yöneticiler tarafından yüzyıllar boyunca ıskalanan devrim- leri ve özellikle Avrupa'ya damgasını vuran aydınlanma” gerçeğini görmüş olması ve kendi ülkesinin bundan uzak tutulması karşısında içine yuvarlandığı isyan ve düş kırıklığı yakın tarihimizin önemli bir olayı sayılsa yeridir. Ben, 1937'den 1949 yılına kadar, oniki yıl boyunca Galatasaray'ın çatısı altında yaşadım. Öğretmenlerimizin arasında Tevfik Fikret'i yakından tanıyanlar bile vardı ama bizlere onu yeterince tanıttıklarını ne yazık ki söyleyemiyorum. Bir Türk okul veya kurumunda bir tartışma, konser verme ve eser sahneleme ilk kez Galatasaray Lisesinde yaratılmıştı ve bunun hem fikir babası hem de mimarı Fikret'ten başkası değildi. Okulun buraya onun adını vermekte bunca gecikmesi şaşırtıcıdır.



104Vatanın bağrına düşman dayamış hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara maderinidiyen bir Namık Kemal'imiz de vardı. Ama kurtuluşa ve çağa uygun bir yeni devlet'e gidişin yollarını açan ve içinde bulunulan felaketin acılarını tıpkı onun gibi ustalıkla dizelere döken bir başka şairimiz de Tevfik Fikret oldu.Sen zanneder misin ki benim hep elemlerimHeyhat!..Ben günlerin dertlerini inlerimdiyen de o dur.Zulmün topu var güllesi var kalesi varsaHakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardırdizeleriyle ortaya koyan da...Acılar içinde, çaresizlik içinde kıvranır amaElbet sabah olacaktır sabah olur gecelerdiyerek taze umutlar saçmaktan vazgeçmediği görülür. Onun için"Aydınlanma asrın emellerinin ruhudur"."Kadın sefil olursa insanlık alçalır"."Düşmek etrafı görmemektendir"."Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir"."Fen, bir gün şu silah toprağı altın yapacaktır"."İnanmak, o karanlıkta bir büyük ve ışıklı yol'dur"."Güzel düşünmeli, iyi hissetmeli, yanılmamah, aldanmamahyız".Korkmaz kimseden ve çekinmez haykırmaktan:Yiyin efendiler yiyin, bu iştah sofrası sizinDoyunca tıksırınca patlaymcaya kadar yiyin.Tevfik Fikret'i yalnızca ülkesinin sürüklendiği umutsuz yol ve yön acılar içinde bırakmıyordu."Kitabım tabiatın kitabıBendedir iyinin de kötünün de sebebi" dizeleri veya"Toprak vatanım insan türü milletim..." ya da"Bir örümcek götürür Hakk'a beni" gibi Osmanh sürecinde duyulmadık ve bilinmedik derinlikte dizelerle sarsılanlar, onu, başka dinlerin mabetlerine para karşılığında hizmetle suçladılar. Oğlunun Hıristiyan-



105hğı seçmesinin faturasını ona çıkardılar. Gerekli cevapları verdi ama hiç etkilenmediği söylenebilir miydi?Kimileri de zamanın padişahına düzenlenen saldırının hedefi bulmadığı için üzüldüğünü eleştiriyor. Böyleleri günümüzde de yok değil. Bunlara sormalı saygın bir insan olan babalarını birileri alıp götürse, o saygın adamın neden götürüldüğü ve nerede olduğu, ölümünü kadar, on yıllar boyunca yakınlarına söylenmese. O adamın sağlığında çoluk çocuğuna bir haber göndermesine veya bir mektup yazmasına bile izin verilmese olayın tek sorumlusu olduğu herkesçe bilinen kişi kendisine yönelik bir suikasttan burnu bile kanamadan kurtulsa acaba neler düşünür, neler hissederlerdi?Ben yaşamım boyunca Tevfik Fikret'le ilgili ulaşabildiğim her şeyi inceledim. Şiirlerinin Günümüz de anlaşılması güç bölümlerini kimilerinin sorumsuzca yaptığının aksine adeta kendimce yeniden yazmaya(!) kalkışmadan günümüz Türkçesine kazandırmaya çalıştım. Tevfik Fikret yalnızca bir şair, iyi bir öğretmen ve bir ressam değil aynı zamanda bir aydınlanma savaşçısı, Atatürk'e ilham kaynağı olacak düzeyde bir yüce insandı. Ölümünün 100. yılında bugün burada onu anıyor olmamız da zaten bu söylediklerimin de bir kanıtı değil mi?





Servet-i Fünun Döneminde 
Tevfik Fikret ve 

Sosyal HayatıOsman Ocak*

* Arkeolog, Aşiyan Müzesi müze uzmanı.

Resim 1; Tevfik Fikret (1867-1915)

Bana "Kimsin?” diye sordun meleğimPek güzel dinle de izah edeyim Nam-ı naçizime 'Fikret' derler Şi're de nisbetimi söylerler Kaldığım varsa da gah ekmeksiz Kalmadım şimdiye dek mesleksiz Nur bekler gibi nısf-ı şebde Bekledim on iki yıl mektebde Sonra çıktım ne için bilmeyerek Bu da bir cilve-i baht olsa gerek Bab-ı Ali'ye müdavimlendim Ehl-i namus diye mimlendim Şimdi bir hayli eser sahibiyim 'Ahmed İhsan'da musahhih gibiyim Saye-i lutf-i cihan-banideHocayım Mekteb-i Sultani'de..
GirişÖlümünün 100. yılında saygıyla andığımız Tevfik Fikret (Resim 1) yeteneği ve kişiliği ile yaşadığı döneme ve sonrasına etki eden bir karaktere sahiptir. Çevresindekiler tarafından örnek alman şair; öğrencilik yılları dâhil olmak üzere memuriyet, gazetecilik ve eğitmenlik hayatı süresince sağlam karakterinden hiçbir zaman ödün vermemiştir.

Tevfik Fikret; Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde sona gelindiği en sancılı dönemde yaşamış, toplumda genel olarak hâkim olan karamsar ve buhranlı ortamda kendini yetiştirmiştir. Şair ileriye dönük toplumu geliştirecek en önemli yapı taşının eğitim olgusu oldu-



108ğunu düşünmüş, bu bağlamda eğitimcilik ve yöneticilik faaliyetlerinde bulunarak Osmanh aydınlanmasına katkı sağlamaya çalışmıştır.İlk başta "Tevfik Fikret-Halit Ziya Okulu" olarak anılan Servet-i Fü
nun Dergisi'nin Fikret yönetiminde ki yayın tarzı şairin eğitim anlayışının somut örneğini teşkil etmektedir. Edebiyat ve sanatta dönemin gerektirdiği tek düzelikten sıyrılarak oluşturmaya çalıştığı batılı tarzda (modern) sanat anlayışını benimsemiş, son dönem Osmanh edebiyatına birçok yenilik getirmiştir.Tevfik Fikret; Servet-i Fünun Dergisi etrafında toplanan ve bu isimle anılmaya başlanan edebiyat akımı sayesinde ilerici görüşlerini halk kitleleri ile paylaşmayı başarmıştır.Genç şair ve yazarların bir araya gelerek haftalık dergiye yazı yetiştirmek için ilham aldıkları ortam; kendi hayatlarından örnekler içermektedir. Yazarlık dışında çeşitli devlet görevleri olan bu gençlerin çekingen tavırlarını yüreklendirmek için Fikret övgü dolu sözlerle yazarları teşvik etmiş, bu sayede dergideki edebi metinlerin içeriğinin artmasına katkı sağlamıştır. Fikret'in ölümünden sonra kaleme alman hatıralarda büyük şairin Servet-i Fünun yazarları ile olan ilişkileri, sosyal hayatı ve ilham kaynakları ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bahsi geçen hatıralar referans alınarak hazırlanan bu çalışma ile Fikret’in ve Edebiyat-ı Cedide1 yazarlarının birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

1 Edebiyat-ı Cedide: 1896-1901 yıllan arasında Servet-i Fünun Dergisi etrafında 
gelişen edebiyat akımının adıdır. Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) kavramını 
ilk kez Tanzimat sonrası Batıya açılan Türk Edebiyatını nitelemek amacıyla eski 
edebiyat (edebiyat-ı atîka) kavramının karşıtı olarak Namık Kemal kullanmıştır. 
Servet-i Fünuncuların bir topluluk oluşturmaları ve kendi yapıtları, sanat anlayış
ları için bu sözü benimsemeleri, kendilerine ad edinmeleri, ayrıca eski-yeni tar
tışmasının bu dönemde kümelenmelere yol açması, sonradan edebiyat tarihçileri 
tarafından da Servet-i Fünun Edebiyatının bu adla anılmasına yol açmıştır. Ger
çekten Servet-i Fünunculara gelinceye dek yenilikçiler bir topluluk oluşturabilmiş 
değillerdir. Ama Divan Edebiyatına karşı çıkarak yeni bir edebiyat oluşturmaya 
çalışmaları göz önüne alınırsa Edebiyat-ı Cedide kavramının genelde Tanzimat 
sonrası Türk Edebiyatı için kullanılması da yanlış sayılmaz. Kaldı ki, Servet-i Fü- 
nuncuların ustalarıda onlardır. Bu nedenle edebiyat tarihi değerlendirmelerinde 
daha özel bir ad olarak Servet-i Fünun Edebiyatının yeğlenmesi daha doğru, hem 
daha belirleyici olacaktır. Özkmmlı 1987, s,415-

Servet-i Fünun Edebiyatı (1896-1901)

Tanzimat Edebiyatının sonlanması ardından durağan bir seyir izleyen Osmanh Edebiyatı; Recaizade Mahmut Ekrem'in (Resim 2) Ahmet Mithat Efendi ile girdiği "abes-muktebes” polemiği ve "Şemsa” adlı 



hikâyesinin kendisinden izin alınmadan Musavver Malumat'ta yayınlanması tartışmalı bir edebiyat ortamının oluşmasına neden olmuştur2. Bu ortamda yayın ve yayıncı sıkıntısı çeken Recaizade Mahmut Ekrem, Mekteb-i Mülkiye'den öğrencisi Servet-i Fünun sahibi Ahmet İh- san'la bu görüşü paylaşmış ve Mekteb-i Sultani'den sevip saydığı Tevfik Fikret'i Servet-i Fünun'a getirmiştir.Osmanlı basın hayatında Avrupai tarzda resimli yayın eksikliğini giderme düşüncesinde olan Ahmet İhsan; bir müddet sabahtan öğleye beş altın ücretle telgraf tercümanlığı yaptığı Galata'da Servet3 gazetesinin sahibi Dimitraki Nikolaidi'ye başvurarak ufak bir ücret karşılığında Servet Gazetesine "fenni” ek çıkarmak üzere ruhsat almasını istemiştir. Ruhsat alındıktan bir yıl sonra da imtiyazı Ahmet İhsan'a geçmiş, bu dönemden itibaren; bilim, teknik, edebiyat, sanat gibi konuları işleyen resimli bir hal alan derginin ilk nüshası 27 Mart 1891 tarihinde çıkarılmıştır. Ahmet İhsan; Servet-i Fünun'un resim baskılarını yapabilmek ve bu konuda kendini geliştirebilmek için 1891 yılı mayıs ayının ikinci günü Paris'e gider. Burada üç ay süreyle; resim klişeleri ve çinko baskıları hakkında bilgi alarak resim baskı tekniklerini öğrenmiştir.Ahmet İhsan; Ebusuud Caddesinin başında kurduğu Servet-i Fünun matbaasını (Resim; 3) daha sonra Babıali Yokuşuna taşımıştır. Bu süreci Ahmet İhsan, "Matbuat Hatıralarım" adlı kitabında anlatmıştır;"Şimdiki Sanayi ve Madin Bankası'nm bulunduğu binayı hazinei hassa inşa ettirerek kat kat kiraya çıkardığında birinci katını derhal ayda dört altına tuttum, orasını Serveti 
Fünun idaresi yaptım. Binanın zemin katında Hereke kumaş 
mağazası bulunuyordu. Bankanın (Sanayi Madin Bankası) 
şimdiki kapısı Serveti Fünun idaresi methali olmuştu" 4.

4 Tokgöz 1930, s. 89.

"Babıali yokuşundan postahaneye giden büyük caddeye 
yerleşen Serveti Fünun idaresini çok temiz ve muntazam 
yaptırmıştım. Cephede tekmil binanın boyunca büyük bir 
"Musavver Serveti Fünun Gazetesi" levhası, kabartma yazı-

2 Recaizade Mahmut Ekrem kendisiden izin alınmadan "Şemsa” adlı hikayesini Mu
savver Malumat'ta yayımlanması üzerine Servet-i Fünun'a yolladığı bir yazıda 
Baba Tahir’in bu hareketini eleştirmiştir. (Servet-i Funun 1311-1895, S.248).

3 Servet Gazetesi; Galata'da Millet Haninda yayımlanan Rumca Konstantinopolis 
gazetesi sahibi Dimitraki Nikolaidi'nin haftada iki gün (1888-1891; 789 sayı)öğle- 
den sonraları çıkardığı "siyasi, milli, ticari Osmanlı gazetesi".
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larla asılmıştı. Muharrirlere mahsus güzel kütüphaneli bir 
odamız, idare kişesi, tevzi mahalli vardı"5.

5 A.g.e, s.92,93.

6 Akyüz 1947, s.45.

7 Tokgöz 1930, s.96.

8 Servet-i Fünunün 256. sayısından 512. sayısına kadar toplamda 33 makaleden 
oluşmaktadır.

Dönemin matbaalarına göre titizlikle hazırlanan Servet-i Fünun; yazarlar için ayrılmış özel kütüphanesi ve toplantı alanları ile her haftanın çarşamba günü6 edebiyatçıların bir araya gelmesi ve o hafta dergiye basılacak eserlerin değerlendirilmesi için uygun bir ortam sunmuştur. Tev- fik Fikret’in Servet-i Fünun'un başına geçmesi ile dergi 256. sayısından itibaren (7 Şubat 1896) edebi içeriği ile ön plana çıkmaya başlamıştır.Malumat, Maarif ve Mektep gibi mecmualarda edindiği tecrübeyi 
Servet-i Fünun'a yansıtan Tevfik Fikret başyazarlıkla birlikte matbaanın bütün işlerini de üstlenmiştir.

"Tevfik Fikret Bey muntazam devam ediyordu ve her ge
lişinde de onun arkadaşları artıyordu. Serveti Fünun'a daha 
evvelden alaka gösteren Cenab Şehabettin, Kemal zade Ali Ek
rem, şair Safa, Halit Ziya, Siret, Süleyman Paşa zade Sami, 
Reşit Bey, Mehmet Rauf, doktor Suat, Süleyman Nazif, Hüseyin 
Cahit, Cavit, Şuayp, Ahmet Hikmet, Hüseyin Kazım Edebiyatı 
Cedide ailesini kuruyorlardı ve hepsinin yanında, bu ulvi irfan 
gemisinin kaptanlığını üstat Ekrem yapıyor, Tevfik Fikret Bey 
geminin nazik, narin ve idaresi güç makinalarını fevkalade 
maharetle işletiyordu. Çünkü Tevfik Fikret'in hünerli ve temiz 
ellerinin sürüldüğü her şey mutlaka parlar ve yükselirdi"7.İdari işler dışında basılacak metinlerin düzeltmelerini yaparken, kaleme aldığı şiirlerle birlikte haftada bir "Musahabe-i Edebiye" (Edebiyat Sohbetleri)8 başlığıyla güncel edebiyat konuları hakkında eleştiri makaleleri yayınlamıştır. Servet-i Fünun yazarlarına satışlardan elde edilen gelirden bir ödenek ayrılmamıştı, Hüseyin Cahit Yalçın anılarında Servet-i Fünun yazarlarının özveri ile çalışmalarının karşılıksız kalmasına Fikret'in gönlünün razı olmadığını şu cümlelerle anlatmıştır;

Servet-i Fünun bir sanat ve edebiyat ocağı idi.

Servet-i Fünun'daki yazılarımız için para almazdık. Bu, 
Tevfik Fikret'i baş kaldırmaya yönelten bir haksızlıktı. Ken-
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dişinin Servet-i Fünun'dan 600 kuruşluk aylığı vardı. Sürekli 
yazar çabasıyla her hafta Servet-i Fünun'a makale, hikaye, 
mensur şiir yetiştiren bizlerin karşılıksız çalışmamızı insafla 
uyuşturulmaz bulan Fikret, Ahmet İhsan Bey katında girişim
lerde bulunarak kendi buyruğuna haftada 80 kuruş yazarlık 
ödeneği koparmıştı. Bu parayı Fikret bizlere haklılıkla, bir 
ilke uyarınca bölüştürürdü.

Servet-i Fünun'a yazı yazanların hiçbiri, işin para yanını 
düşünmüyordu. Orada toplananlar ve yazı yazanlar arasın
da daha güçlü, daha canlı bir bağ vardı: Ülkü; yüce bir sanat 
ülküsü, yurt ülküsü...9

9 Yalçın, 1975 s,115.

10 Uşaklıgil, 1969 s,444.

Matbaada yapılan toplantılar dışında haftanın bir günü de Tevfik Fikret'in Kadırga’da Bostan-ı Âli Mahallesi'nde ki evinde yazarlar bir araya gelirlerdi;
"Misafirlerini kabul etmekte, onları ağırlamakta öyle 

zarif ve zarifliği kadar öyle sıcak hali vardı ki onun bu 
mahrem hayatına girmek bir lezzet olurdu; fakat asıl lez
zet onun konuşmasında idi. Her yaprağı çevrildikçe başka 
bir aleme sürükleyen bir resim mecmuası gibi dakikadan dakikaya değişen mevzular arasında dolaşılır ve en susanları bile konuşmasının dönmesine çekerek adeta sarhoş bir dans içinde döndürürdü10 ve meydana getirilen eserlerin müsvedde halinde metinleri eserin sahibi ya da Fikret tarafından okunurdu; O inşatta yüksekliğine erişilemeyecek bir 
üstattı; sohbetinde nasıl ustalığı bizleri sarhoş eder idiy
se inşatta da okunan nazım yahut nesir parçasına verdi
ği kuvvetle, kattığı mana ile öyle hayran bırakırdı. Yalnız 
kendi yazdıklarını okumakta kendini tutardı. Eskilerden 
Nefi'nin dil tantanasına, Nedim'in zarif duygularına ayrıca 
bir meyilli vardı; ve bunlardan okurken Nef'i daha tanta
nalı, Nedim daha duygulu olurdu; fakat en çok okumaktan 
haz aldığı arkadaşlarının eserleriydi; bunlar arasında Ce- 
nap'm şiirleri...

Bunları öyle seve seve okur, ve beğenilecek noktaları kuv
vetlendirerek dinleyenlerin dikkatini o noktalar üzerine mıh
layacak surette sesinin öyle eğip bükülmeleri olurdu ki onu



sade bir inşat sanatkarı kalmaktan çıkararak eser sahibinin 
aşırı bir taraflısı yapardı"11.

Servet-i Fünun öncesine dayanan dostluklarının başlangıcını Halit Ziya Uşakhgil "Kırk Yıl" adlı hatıratında ayrıntıları ile anlatmaktadır. Galata Köprüsü üzerinde tesadüfen gerçekleşen tanışma12 Servet-i Fü- nun'la perçinlenmiş ve uzun yıllar devam etmiştir.
Servet-i Fünun'da, Fikret'in ve diğer dostların evlerinde yapılan edebiyat toplantıları dışında günlük hayatta da bir araya gelen yazarlar, çevrelerinden ve kurdukları ilişkilerden aldıkları ilhamı edebiyata taşımışlardır.Tevfik Fikret; Halit Ziya ile birlikte Direklerarası’nda13 1898 yılı Ramazan ayının ilk günlerinde {1898 yılı Ramazan ayı başlangıcı; 12 

Ocak}, salaş bir tiyatroda izlediği "La Danse Serpantine"14 {Resim 4} gösterisinden sonra kaleme aldığı Servet-i Fünun Dergisinin 362. sayısında yayınlanan aynı isimdeki şiiri dönem yazarlarının ilham kaynaklarını göstermesi açısından güzel bir örnektir. 19. yy’da büyük etki ve izleyici kitlesi yakalayan "Dans Serpantin" den; Toulouse-Lautrec, Nadar, Rodin, sinemanın mucidi Lumière Kardeşler, Mallarmé15, Henri Matisse {Resim 5} gibi isimlerde etkilenmiştir.

15 Yuva, 2011, s.235.

Sonraki bölümde yer alan Tevfik Fikret’in "La Danse Serpantine” şiirine geçmeden cep 
telefonunuzdan quar kodu okutup ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

https://www.youtube.com/watch?v=YNZ4WCFJGPc

11 A.g.e s,450.

12 A.g.e s,374-

13 Direklerarası; Şehzadebaşı Camii ile Vezneciler arasında kalan ve 20 yy'm baş
larında Osmanlı tiyatrosunun özellikle ramazan aylarında yapılan eğlencelerin 
merkezi olan yer

14 İlk kez 1892 yılında "Boston Park Tiyatrosun'da" Loie Fuller tarafından sergilenmiştir. 
Modem dansın ilk örneği olarak kabul edilen bu gösteri 1896 yılında Lumier Kardeş
ler filme almıştır. İstanbul'da ki gösterimi ise bu çekimlerdir, Karalıs, 2012, s,l.

https://www.youtube.com/watch?v=YNZ4WCFJGPc
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La Dans SerpantinMahmûr ü müzehher, mütelevvin, mütenevvir, Bi fecr-i behârî gibi zulmetler içinden Reyyan-ı tebessüm doğuyor; şimdi muayyen Bir şekl-i sehabide melekler gibi tâir, Derken mütegayyir,Bin hey'ete birden giriyor, berk-ı hırâmı Hatfeyliyor enzar-ı heves-dâr-ı garâmıSan'at sarı, mor, penbe, yeşil, kırmızı, mai Elvân-ı ziyâiyyeye bir kudret-i cevlân Bahşeyliyerek hepsi periler gibi mahfî Mahfî ve sükûneti! adımlarla şitabanEtrafını birden sarıyorlar; o, semavî Bir tûde-i ezhâr-ı muhayyel gibi lerzan, Lerzân ü perişan dönüyor... bir şeb-i sâfî Tenvir ediyor sanki bir avize-i raksân.Bağzan sönecekmiş, bitecekmiş gibi nâçâr, Meyyâl-i tefekkür, mütereddid, süzülürken Bir darbe-i şeh-bâl ile bir hamlede, birdenTecdîd-i hayat eyleyerek, aşk-ı füsunkâr Şeklinde bedîdâr,Bin şigr ile tehziz ediyor kalb ü hayâlî Her cilve-i nâzendesi, her cümbüş-i bâliBağzan kocaman bir kelebekdir ki müzehheb Pervaz-ı hamûşânesi birlikde sürükler Enzâr-ı temâşanızı, bağzan da mutarra Bir zanbağa benzer ki değildir mutasavver Bir mislini görmek şu tabiatde, mükevkeb Tirâje-nümâ... Hem bu güzellikle beraber Yapraklarının lerziş-i mestinde hüveydâ Bir çehre-i pür-ağd-i emel, çehre-i dilberEy sihr-i nazar-perver-i san'at, mütenevvir Bir fecr-i behârî gibi zulmetler içinden Doğdun, yine zulmetlere döndür; ebediyyen Fikrimde seher-hıyz olacaktır sana dair



Bir leyl-i serâirBir leyl-i serâir ki bütün şûh-u mülevven Güllerle, güneşlerle, emellerle müzeyyen!
Tevfik Fikret

Servet-i Fünun 14 Ocak 1898
Sayı; 362, sayfa; 365

Parnasizm akımının etkisindeki Servet-i Fünun yazarlarının ilham kaynaklarından biri de doğadır. Tevfik Fikret’in Hisar ve Burgazada tepelerinde, Kanhca'da, Balta Limanında, Büyükdere ve Fıstıksuyu'n- da yapılan arkadaş meclisleri ve geziler şairin doğaya olan sevgisinin göstergeleridir. Mehmet Rauf anılarında Fikret'in doğaya olan düşkünlüğünü şu cümlelerle anlatmıştır;
“Fikret tabiatla koyun koyuna kalmaktan çılgın bir zevk 

duyardı. Tam bir tabiat aşıkıydı. Hep birlikte dolaşırken me
sela bir duvar kovuğunda açmış bir yabani çiçek görür; ya 
da rıhtım taşlarının arasında yosunlanmış herhangi bir ye
şillik fark eder, karşısına geçip onu meftun meftun seyreder; 
okşar ve sever, kaynayan coşan ifadesiyle bunlar hakkında 
övgüler, şiirler okur, sonra ağır vücudunun ve iri ayaklarının 
hamlesiyle tekrar harekete gelir, ilerlerdi" 16.

16 Kutlu, 1981 s,157.

17 Es 2009 s, 100.

18 Fıstıksuyu; Rumeli Hisarına 12,9 km uzaklıkta, Sarıyer'de bir sayfiye yeri-

Kendini doğanın acemi bir şakirdi olarak niteleyen Fikret; yaz aylarında dayısının Rumeli Hisarı önündeki yalısında ikamet ettiği dönemde 
(Resim; 6) cumartesi öğleden sonralarını ailesi ya da arkadaşları ile kır gezilerine ayırmıştır. Eşi, Nazime Hanım sahil gezilerini şöyle anlatıyor;

"Evden çıkardık. Ve sahili takip ederek yürümeye başlar
dık. Koyları ekseriya kayıkla geçerdik. Kavisleri yürümeyi sev
mezdi; bilhassa Baltalimanı’na, Büyükdere'ye çok giderdik"17Halit Ziya Fikret'in asıl kendini bulduğu yerin Hisar yalısı ve matbaa olduğunu belirttiği "Kırk Yıl" kitabında Fıstıksuyu'na18 yaptıkları geziyi ayrıntıları ile anlatmıştır;
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"Burgaz yamacında, yahut tepesinde yemek toplantıların

dan başka Hisar yalısında da sık sık buluşurduk. Hatta bir 
defa ben ailece Fikret'e, o da evce Büyükada'da bana bir
kaç gecelik misafir olmuştuk. Böyle zamanlarda Fikret büs
bütün değişmiş bir adam olurdu, öyle hatırımda kalmış ki 
hepimizde birden patlak veren kahkahaların kopmasına o 
sebep olurdu; o kadar şakrak, o kadar tuhaf idi!... Gülmek bir ihtiyaçtı, ve her gülüşte sanki ruhlarımızda yıkanmış, temizlenmiş bir yenilik, bir parlaklık olurdu".

"Bütün bu toplantı yiyinti hatıralarının arasında bir tane
si bende derin bir iz bırakmış; Bu Büyükdere sırtında Fıstık- 
suyu’nda olmuştu. Oraya bizden önce yemekler gönderilmiş
ti. Biz nasıl gittik?... İyice hatırlamıyorum. Acaba sırtlardan 
saatlerle yürüyerek Hisardan oraya kadar yayan mı gittik? 
Bu uzun seferi bu günün tokattan düşmüş bacaklarıyla değil 
o zamanın genç bacakları için bile pek fazla buluyorum. Na
sıl gittiğimizi bulamayışıma karşı nasıl döndüğümüzü pekiyi 
görüyorum. Hemen hepimiz hastaydık; fazla yemiş, fazla eğ
lenmiş olmaktan hasta; yalnız hasta olmayan Fikret'ti. Hasta 
olmak şöyle dursun hatta yorgun bile değildi. Muhakkak o 
günün akşamı yine büyük iştahla yemeğini yemiş ve ertesi 
gün şafakla beraber yalısından çıkarak yazı dersini vermek 
için Ticaret Mektebinin yolunu, neşe ile tutmuş olacaktı"19.

Bu gezilerden ve doğadan aldığı ilhamla Fikret'in yazdığı şiirler Ser- 
vet-i Fünun'da yayınlamıştır.

Servet-i Fünun edebiyatçılarının içinde bulundukları ortam sosyal yaşantılarını ve edebi tarzlarını olumsuz etkilemiştir. Birkaç kişi ile dahi yapılan toplantıların jurnal edilmesi, sürgün tehditleri onları yeni bir yurt arayışına itmiştir.Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit'in Çengelköyü'nde Esat Paşa'nın20 konağında yaptıkları hararetli toplantıda; hicret kararı alınmış, fakat nereye gidileceği kararı herkesin incelemelerini yaptıktan sonra ileriki yeni bir toplantıya bırakılmıştır21.

21 Kutlu 1981, s.155

19 Uşakhgil, 1969 s.155

20 Esat Işık; 1865-1936. Türk göz hekimi, Paris'te uzmanlık kazandıktan sonra yurda 
dönerek 1893 Tıbbıye'de öğretmenlik yapmış, Göz hekimliği bölümünü kurmuş
tur. 39 yıl süren profesörlüğü süresinde pek çok toplumsal çalışmalara katılmış, 
eserler yazmıştır



Göç için gidilecek yer konusunu Servet-i Fünun yazarlarından Ta- 
rabya Koyunda demirli karakol gemisi ikinci kaptanı Mehmet Rauf'a açan Fikret; İngiliz elçiliği seyahat gemisi kaptanı Mr. Beyn ile görüşüp onun fikirlerini almasını önermiştir. İmojen (Resim; 7) kaptanı Mr. Beyn ise Mehmet Rauf'a şu cevabı vermiştir;

"Azizim Rauf," "İngiltere'de muhaceret için bugünlerde 
herkes bilhassa Yeni Zelanda'ya gidiyor. Orası toprak ola
rak son derece mümbit ve verimli. İklimi, havası, suyu da pek güzel bir yerdir. Eğer istersen, sana muhaceret heyetleri için yayınlanmış rehberden birini getirteyim. Okur, inceler, ona göre karar verirsiniz."22

22 A.g.e s. 155

23 Kadri 1991, s,61

24 A.g.e. s,61

25 Yalçın 1975- s,124

İngiltere'den gelecek rehberlerin beklendiği sıralarda yazar meclislerinin ana konusunu Yeni Zelanda'da kurulacak "Yeşil Yurt" oluşturur. Bu toplantılarda gidilecek yerde nasıl bir yaşam sergileneceği konuşulmuş ve Fikret "O Belde, Ne İsterim, Bir Anı Huzur" gibi şiirleri kaleme almış, hatta yaşam alanlarının çizimlerini ve mukavvadan maketini dahi yapmıştır23. Hüseyin Cahit Yalçın; ilk baskısı 30 Haziran 1899'da yapılan “Hayatı Muhayyel" adlı hikâyesinde kuracakları pastoral yaşamı ayrıntıları ile anlatmıştır.Her ayrıntısı düşünülerek tasarlanan “Yeşil Yurt" macerası bir akşam Fikret’in Hisar'da ki evinde yapılan toplantı esnasında grup içerisinden bir kişinin uygunsuz davranışını şairin esefle karşılaması yüzünden sonuçsuz kalmıştır24.Yeşil Yurt hayalinden elde kalan somut örneklerden bir tanesi de 
Edebiyat-ı Cedide Kitaplığı adı altında baskısı yapılan "Hayatı Muhayyel" kitabıdır. Hüseyin Cahit Yalçın bu eserden elde ettiği geliri Fikret’e ödünç vererek "Rübab-ı Şikeste’nin çıkmasına yardımcı olmuştur25. 
Edebiyat-ı Cedide Kitaplığıma “Hayatı Muhayyerden sonra ikinci kitabı ise Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'da yer alan şiirlerini bir araya getirdiği eseridir. 24 Aralık 1899'da baskısı için 9 Şubat 1900'de satışa çıkarılması için izin alman “Rübab-i Şikete’nin ismine Tevfik Fikret; Hüseyin Kazım'm ona hediye ettiği bir kitapta gördüğü, elinde kırık bir "lir" bulunan kadın çiziminden esinlenerek karar vermiştir. Fakat Fik



ret, yinede tereddüt içindeydi. Mehmet Rauf, Sen/et-i Fünun, 9 Şubat 1900' de ki sayısında Tevfik Fikret'in, bu tereddütünürı nedenini "Ha
yat ve Hususiyet" adlı yazısında şu şekilde belirtmiştir: "Ah Rauf...on
ların, şimdi de, layıkiyle anlaşılmamasmdan korkuyorum. Ah, onları 
bizzat benim okumam kaabil olsaydı.. Vezinlerine, en ufak hususiyet
lerine varıncaya kadar belirterek, canlandırarak bütün okuyuculara 
okumam kabil olsaydı..." 26. Ocak 1900’de ilk baskısı yapılan "Rübab-i Şikeste” kitabı {Resim; 8} Tevfik Fikret'in ilk şiir kitabıdır. O dönem için heyecanla karşılanan ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan bu kitaba yönelik en keskin eleştiriyi 1911 yılında Genç Kalemler Dergisinin Nisan sayısında Ömer Seyfettin'in "Yeni Lisan" makalesinde görmekteyiz. Bu makalede Ömer Seyfettin; dilde sadeleşme hareketinin Edebiyat-ı 
Cedide yazarları tarafından engellendiği, dilimizin Fransızca kelimelerle doldurulduğu, hatta dönemin en ünlü yazarlarından Tevfik Fikret'in çok satan "Rübab-ı Şikeste" kitabına dahi kendiliğinden bir isim bulamadığını; Fransız şairi Emile Bergereat'm (Resim; 9 ) "La Lyre Bri- 
see" (Kırık Lir) kitabından aşırdığını belirmiştir27. Ne yazık ki araştırmaya dayandırılmadan yapılan bu itham günümüzde de bazı yazarlar tarafından da referans alınmaktadır. Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Emile Bergerat'n "La Lyre Brisee" {Resim; 10 ) kitabı “Rübab-ı Şikeste’’den üç yıl sonra basılmıştır.

26 Akyüz 1945, s,56.

27 Seyfeddin 1911.

Servet-i Fünun Dönemi'nde Ahmet Mithat Efendinin "Dekadan" yakıştırmasına göğüs geren Fikret hem yaşadığı dönemde, hem de ölümünden sonra sanat ve edebiyat anlayışı açısından eleştirilmiş, hatta bu tenkitler 1940'h yıllardan sonra Fikret'in vatan ve millet sevgisi üzerine yoğunlaşmıştır. Eşref Edip'in 1943 yılında basılan "Tevfik Fik
ret'i Beş Cepheden Kırk Muharririn Tenkitleri" kitabı başta olmak üzere en yakın çevresinden bile olumsuz tepkiler Fikret'e yöneltilmiştir. Çoğu zaman tarihi gerçeklerle dahi örtüşmeyen bu eleştirilerden bir tanesini Yakup Kadri (1889-1974) 80 yaşında kaleme aldığı "Edebiyat 
ve Gençlik Hatıralarım" adlı kitabında şöyle belirtmekte; Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci yılında (1915) Ada vapurunda karşılaştığı Fikret'in; doktorların tavsiyesi üzerine Heybeliada'da hava kürü yaptığını ve çok hasta olduğunu, harp yüzünden tedavi için oğlunun yanma gidemediğinden yakındığını. Hatta İttihatçılara kızdığını, onların yüzünden bu harbe girdiklerini, zavallı milletin kanının maceraperestler yüzünden oluk oluk akıtıldığını söyleyerek Fikret'in ağzından şu cümleleri iletir 
"Ümid ederim ki, çok sürmez bu. Yegane tesellimi bu ümitte buluyo-
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rum. Dün Marne, bugün Verdun derken gelip kurtarırlar elbet28... Son cümleye kadar vapurda yaşanan konuşmalara yönelik söylenecek pek bir söz yok, fakat; son cümlede belirtilen "Verdun” muharabeleri 
(21 Şubat-18 Aralık 1916) Fikret’in ölümünden yedi ay sonra başlamış, Fransız ve Alman tarafından toplam 300.000 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Fikret'in vatan ve millet sevgisine yönelik yapılan bu eleştirinin değerlendirilmesini siz değerli okuyuculara bırakıyorum.

Sonun Başlangıcı; Boer-Transval Savaşı29

Servet-i Fünun yazarları; zamanın en ileri demokrasisi olarak gördükleri İngiltere'nin hürriyet ve özgürlük konularında desteğini almak istemişlerdir. Bunun için Boer Şavaşı'nda ki başarılarından ötürü İngiltere kraliçesine bir kutlama mesajı gönderme fikri Arnavut İsmail Kemal30 tarafından ortaya atılmıştır. Ancak; ilk başta Fikret ve Ahmet İhsan bu davranışı şüphe ile karşılasa da31 Hüseyin Cahit Yalçın dışında tüm yazarların imzaladığı mektubu Ubeydullah Efendi hazırlamış, son kontrolleri Fikret’in Hisar yalısında yapıldıktan sonra İsmail Sa- fa'ya emanet edilmiştir. 19 Kasım 1899 tarihli metin32;

31 İhsan 1930, s.88.

"İngilter devlet-i fahimesi, hürriyet ve adalet gibi iki lâ- 
zıme-i insaniyeyi, pişva-l siyaset ittihaz ile şehrah-ı terakki 
ve medeniyette haiz-i ehemmiyet olmuş bir devlet-i zisatvet 
ve şevkettir. Devlet-i müşarülileyhanm men-i esaret maksa-

28 Karaosmanoğlu 1969, s,291.

29 Boer-Transval Savaşı; 15. yy da HollandalI kolonistler tarafından iskan edilen Afrika 
Kıtasının güneyine Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yerleşimciler de katılmıştır. 
19 yy'm sonlarına doğru zengin elmas ve altın madenleri ile bu bölge İngiltere'nin 
dikkatini çekmiştir. 1842 yılından itibaren çeşitli nedenlerle İngiltere ile savaşan 
Avrupalı kolonistler ve yerli halk II. Boer Savaşında 1899-1902 yılları arasında yapı
lan kanlı çarpışmalar sonucunda İngilizlere yenilmişlerdir. Dünya kamuoyu tarafın
dan yakından takip edilen bu savaşta İngiliz, Morning Post gazetesi savaş muhabiri 
Winston Churchill 1899 yılında esir düşmüş, daha sonra kaçarak 1900 yılında İngiliz 
saflarına katılmış ve İngiltere’de savaş kahramanı olarak ön plana çıkmıştır. Güney 
Afrika'da Hintlilerin haklarının savunucusu olarak bulunan Mahatma Gandi ‘de İngi
liz saflarında Baş Çavuş rütbesi ile bu savaşta yer almıştır.

30 Arnavut İsmail Kemal (1844-1919): İsmail Kemal; Mithat Paşanın Tuna valiliği 
sırasında Tahrirat müdürü ve Tuna gazetesi editörü olarak yanında bulundu, daha 
sonra Paşanın sürgüne gönderilmesi üzersine II. Abdülhamit'e karşı cephe almıştır. 
Boer Savaşını yakından takip eden İsmail Kemal bu konuda bir de kitap yazmıştır. 
Avlonyalı İsmail Kemal, Transval Meselesi, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1318. Bu 
eseri Hoca Kadri Nasih tercüme etmiştir. Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde Meşahir-i 
Meçhuleden Birkaç Zat, Dergah y., İstanbul 2001,

32 Kuran 1959, s.215.
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dıyla hürriyet-i beşeriyeyi muhafaza yolunda ihtiyar ettiği 
fedakârlıklar, bütün âlem-i insaniyeti kendisine medyum-u 
şükran ettiği gibi, bilhassa mensubiyetiyle müftehir bulun
duğumuz devlet-i ebed-müdtet-i saltanat-i seniyye hakk-ı âli
sinde asırlardanberi besleye geldiği âsar-ı dosti ve meveddet 
ve menafi çelilesi uğrunda, fiilen ibraz ve isbat ettiği measir-i 
hayrıhah. \/e muhadenet cihetiyle de ümmet-i muazzama-i 
Osmaniyemizi minnettar ve şükür-güzar eylemiştir. Binaena
leyh, yine bir maksad-ı insaniyetperverane ile müteşebbis ol
duğu şu Transval harb-i ahirinden de şan ve şeref ve kemal-i 
muvaffakiyetle çıkması temennisiyle taraf-ı eşref-i padişahî- 
den geçende haşmetlû Kraliçe hazretlerine keşide buyrulan 
telgrafname-i tebrikâmizden cesaret alarak velinimet-i âza
mimiz, padişahımız efendimiz hazretlerinin eser-i celili hü
mayunlarına bilimtisal şuben Türkiye namına hissiyat-ı hâli- 
se-i tebrikiyemizin metbua-i mufahhamaları canib-i sâmisine arz ve iribaşını zat-i âliy-i asilânelerinden rica ederiz".

19 Kasım 1899-7 Teşrinisani 1315”Dalgınlığıyla nam salan İsmail Safa cebinden metni düşürmüştür33. Metnin kötü niyetli kişilerin eline geçeceği Servet-i Fünun yazarları arasında endişe yaratsa da, sonrasında metni tesadüfen yolda bulan bir kişi imzaları tanımış ve Servet-i Fünun'a gelerek Fikret'te teslim etmiştir.

33 Yalçın 1975- s, 132.

Mesajı iletmek için ; Servet-i Fünun yazarları başkanlığında üç grup halinde İngiltere konsolosluğuna gidilmişti. Ubeydullah Efendinin başkanlık ettiği birici grupta Bağdat Mebusu; Zehavizade Cemil Efendi, Ayandan; Hamid Zührevi Efendi ve Sivas Mebusu; Şükrü Efendi bulunuyordu. Şair Hüseyin Siret Bey'in temsil ettiği grupta; İngiliz Rıfat Bey, Mithat Kemal Bey, Bahriye doktorlarından Hüsnü Paşa zade Hüsameddin Bey vardı. İsmail Safa Bey grubu da Nâzım Paşa (Babıâli baskınında İttihatçılar tarafından öldürülen Harbiye Nâzın Nâzım Paşa), İsmail Hakkı Bey ve Ziya Molla'dan oluşmaktaydı34. Her üç grup konsolosluktan kuru bir teşekkürle dönmüş, yapılan bu hareket beklenen etkiyi yaratmamıştır.Daha sonra bu hareketin jurnallenmesi ile Ubeydullah Efendi ve Hüseyin Siret gözaltına alınmışlar, İngiliz konsolosluğunun baskısı ile serbest bırakılsalar da bir müddet sonra sürgüne yollanmışlardı. Ser
vet-i Fünun'da sıranın kimde olduğu endişesi ve istibdatm daha baskın
34 Kuran 1959- s.214



120tavırları yazarlar arasında çözülmelere neden olmuştur. Rübab-ı Şi- keste'nin ilk baskısından sonra Fikret "Son Nağmeyi” yazarak Servet-i Fünun'dan ayrılmış yerine yönetimi Hüseyin Cahit Yalçına bırakmıştır. Bir müddet Fikret çizgisinde devam eden Servet-i Fünun; Hüseyin Cahit'in 1901'de dergide yayımladığı “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin sakıncalı bulunması nedeniyle tamamen tatil edilmiştir (Resim 21).
Son NağmeNev-emel bir çocuk inâdıyle Şu atılmış, kırık rübâbımdan Bir sürûd istedin... Peki, dinle: Dinle târ-ı şikeste-i rûhu, Dinle şekvâ-yı rûh-ı mecrûhu; Fakat incinme iktirâbımdan.Darabân-ı sükûtu bir derenin Cevf-i pür-nâliş-i hazânmda Ne hazin aksederse meşcerenin, Aynı rikkatle, hâsir ü mebhût, Duyulur şimdi bir anîn-i sükût Şirimin lerziş-i beyânında.Nerde evvelki şevk-ı bîdârım, Nerde evvelki nağme-i hevesât? Şimdi bir mürde hâb-ı efkârım... Söyle, ey tıfl-ı pür-emel, gerçek Sanıyor muydun ihtizâz edecek Ölü bir telde bir sürûd-ı hayât?

Terfik Fikret

SonuçOsmanlı ve Cumhuriyet Dönemi basın hayatının en renkli simalarından olan Ahmet İhsan kurucusu olduğu Servet-i Fünun Dergisi'nin ön plana çıkmasında büyük rol oynamıştır. 1891-1944 yılları arasında 2464 sayı çıkan Servet-i Fünun harf inkılâbından sonra "Uyanış" adını almıştır. Dergiye halkın ilgisinin Edebiyat-ı Cedide Döneminde artığını Ahmet İhsan şu cümlelerle ifade etmiştir; "Serveti Fünun meşrutiyete 
kadar, yalnız Edebiyat-ı Cedide devresinde masrafını karşılayabilmiş- 
tir. O devrin haricinde açıklarını Dâhiliyenin tahsisatı ve Matbaanın



121yardımı ile kapamıştır35". Bu söz; hatırı sayılı biV okuyucu kitlesine ulaşan Servet-i Fünun Dönemi ve edebiyatçıları için yapılan halktan kopuk, toplumdan uzak eleştirilerine bir cevap niteliği taşımaktadır.Son dönem Osmanh edebiyatına ve günümüz kültürüne kattıkları göz önüne alındığında Edebiyat-ı Cedide akımını eşsiz kılan; yazarların kendine özgü bir edebiyat anlayışını ortaya koymalarıdır. Sanatın bir yaşam biçimine dönüştüğü ve sonraki kuşaklara örnek olacak yeniliklerin oluştuğu bu döneme en çok katkıyı Tevfik Fikret sağlamıştır. Günümüzde edebiyat alanında çalışma yapan pek çok uzman; Servet-i 
Fünun Dönemi yazın anlayışı üzerine sayısız tez, makale ve kitap kaleme almıştır. Böylesine kısa zamanda coşku dolu bir edebi dönem oluşturan başata Tevfik Fikret olmak üzere tüm Edebiyat-z Cedide yazarlarına şükranlarımızı sunarız.

35 Tokgöz 1930, s,130.



Resim 1; Tevfik Fikret (1867-1915)
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Resim 2; "Recaizade Mahmut Ekrem” 
1847-1914

Son Halife Abdülmecit Efendi 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 140cmX88 cm 

Aşiyan Müzesi Koleksiyonu



124

Resim 3; Ahmet İhsan’m Mürettiphanesi

Resim 4; Lote Füller (1862-1928) "Danse Serpentin"
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Resim 5; Henri Matisse (1869-1954)
"La Serpentine" Bronz Heykel, 1909, Yükseklik; 6,5cm, Baltimor Santa Müzesi.
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Resim 7; "¡mojen”; İngiltere Konsolosluğu Seyehat Gemisi



Resim 8; "Rübab-ı Şikeste", 26 Mart 1900
II. Baskı, İlim Matbaası Ahmet İhsan ve Şürekası, Der Saadet 

(Aşiyan Müzesi Koleksiyonu, Doğan Nadi Gürelman Bağışı)

Resim 9; Émile Bergerat 
(18451923): Fransız Şair

Resim 10; La Lyre Brisée, 
Paris, P. Ollendorff, 1903. 
Paris Ulusal Kütüphane Koleksiyonu



Resim 11; Servet-i Fünun'un Tatil Namesi. Aşiyan Müzesi Koleksiyonu



Kaynakça
Akyüz Kenan, Tevfik Fikret, Ankara Ün. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yay. Ankara, 

1947-
Es Hikmet Feridun, Tanımadığımız Meşhurlar, Haz. Selçuk Karakılıç, Ötüken 

Yay. İstanbul, 2009.
Kadri Hüseyin Kazım, Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Hatıralarım, Haz; İsmail

Kara, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.
Karalıs Vrasıdos, A History of Greek Cinema, New York, 2012.
Karaosmanoğlu Yakup Kadri, Edebiyat ve Gençlik Hatıralarım, Bilgi Yayın Evi, 

Ankara, 1969.
Kuran Ahmet Bedevi, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılap Hareketleri ve Mil

li Mücadele, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1959-
Kutlu Şemsettin, Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, Remzi Ki- 

tabevi, Ankara, 1981.
Özkırımh Atilla, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 2, Cem Yayınevi, İstanbul, 

1987.
Seyfettin Ömer, “Yeni Lisan", Genç Kalemler, nu. 1, C. II, Nisan Sayısı, Selanik, 

1911.
Tokgöz Ahmet İhsan, Matbuat Hatıralarım 1888-1923, Ahmet İhsan Matbaası 

Ltd. Şti. İstanbul, 1930.
Uşakhgil Halit Ziya, Kırk Yıl, Sulhi Garan Matbaası Koli. Şt. İstanbul, 1969.
Yalçın Hüseyin Cahit, Edebiyat Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. İstanbul, 

1975.
Yuva Gül Mete, Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynaklan, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 2011.





131
Tevfik Fikret'in Aşiyanı 

ve Yüzyıllık Serüveni

Ata Yersu*

* İbb. Aşiyan Müzesi Yöneticisi - Tarihçi
1 Aşiyan: Farsça bir kelime olup, kuş yuvası - ev - yuva anlamına gelmektedir.

Resim 1; Aşiyan Müzesi

Aşiyan'm Tevfik Fikret için ne ifade ettiğini anlayabilmek; Fikret'in yaşamının ilk yıllarından itibaren onun hayatını şekillendirip, yön veren bir dizi olayın incelenmesini gerektirmektedir. Aşiyan1 yalnızca bir yapının ismi olmayıp, Fikret'in çocukluk hayallerinin somutlaşmış bir parçasıdır. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için sanatçının hayatından bazı kesitlere göz atacağız.Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 tarihinde babasının; Kadırga semtinde Bostan-ı Ali Mahallesinde bulunan büyük konaklarında dünyaya gelmiştir. Rafet Hoca olarak bilinen bir akrabası tarafından hazırlanan doğum belgesinde "geldi dünyaya Mehmet Tevfik" sözleriyle onun doğumunu müjdelemiştir. Çocukluk yıllarını Aksaray'da Ağa yokuşunda ki yeni ev-



132terinde geçiren şair, hayatının ilk kayıplarını bu yıllarda yaşamıştır. Tev- fik Fikret’in dayısı Haşan Nuri bey'in hacca gitme isteği üzerine annesi Hatice Refia hanım'da onunla birlikte bu yolculuğa katılmak istemiştir. Fikret'in kız kardeşi Sıdıka’yı da alarak hep birlikte onlar için sonu olmayan bu yolculuğa başlamışlardır. Fikret henüz 12 yaşlarında iken 1879 tarihinde annesi ve dayısının hacdan dönüş yolunda ölüm haberi Aksaray'daki evlerine bir karabasan gibi çökmüş, onu anneannesi ve yengesi büyütmüştür. Daha annesinin kaybını çocuk yüreğinde sindiremeden, babası Hüseyin Efendinin saraya verilen bir jurnal sonucu uzak diyarlara sürgüne gönderilmesi ikinci bir darbe olmuştur.1886 tarihine rastlayan bu olayın onun ruhunda derin izler bıraktığı şüphesizdir. Şairin hayalinde mutlaka her çocuk gibi ailesinin bir arada yaşadığı sıcak bir yuvanın özlemi olmalıdır. Ne yazık ki geçen yıllar Tevfik Fikret'e hiç de iyi davranmamış, ruhunda aradığı mutlu bir yuva ve içinde oluşacak huzur dolu bir yaşam ondan gittikçe uzaklaşmıştır. Sanatçının yaşadığı bu olaylar onun eserlerine ve sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Fikret'in Aşiyan'ı işte ilk bu yıllarda şekillenmeye başlamıştır.Aksaray'da çocukluk yıllarını geçirdiği evlerinin bahçesinde kendisi için özel bir kulübe bulunmaktaymış. Yaşamının sonuna kadar yaptığı resimlerin ilk çalışmaları işte bu küçük kulübede ortaya çıkmış, hatta küçük kulübesinin penceresine "Ressam Tevfik” yazan küçük Fikret bu işe olan tutkusunu göstermiştir. Hikmet Ferudun Es Tevfik Fikret'in Aşi- yan'mdan ilk şöyle bahseder:
“Babası Hüseyin Bey'in Aksaray'da Ağa yokuşundaki buyuk 

konağının bahçesinde tamamıyla ayrı bölük bir köşk vardı. 
Tevfik Fikret'in ilk Aşiyan'ı buydu. Zira mektepten gelir gelmez, 
hemen hemen kimse yüzünü görmeden oraya çekilir, çalışırdı."2

2 Hikmet Ferudun Es - Tanımadığımız Meşhurlar, s.l06-107(Hazırlayan: Selçuk Kara- 
kıhç-Ötüken yayınları 2009)

Küçük Tevfik okul hayatında başarılarla dolu geçen Mekteb-i Sultani öğrenciliğinin ardından 1888 yılında mezun oldu. Fikret; Bab-ı Aliye memur olarak Hariciye İstişare Odasında göreve başladı. Dayısı Mustafa Bey'in kızı Nazime Hanım ile 1890 senesinde evlenmesi ve artık kendi yuvasını kurması belki de Aşiyan için ilk somut adım olmuştur. Önceleri Mustafa bey'in Koska'daki evlerinde oturan çift, yengesi İkbal Hanım'm vefatı ardından babasının Aksaray'da bulunan evine dönerek burada yaşamaya başlamışlardır. Fikret ailesinin 1893 tarihinde doğan çocukları Haluk eve büyük bir neşe getirmiştir. Tevfik Fikret'in genişleyen ailesi



133ile birlikte, hep beraber mutlu ve huzurlu yaşayabilecekleri bir yuva düşüncesi daha da somutlaşmaya başlamıştır. Servet-i Funün'dan arkadaşları ile birlikte yeni bir yaşam kurma düşüncesi ilk başlarda Yeni Zelanda gibi ana yurttan çok uzak bir ülkeye gitmek için planlanmış fakat Fikret’in arkadaşları ile yaşadığı bazı olumsuz davranışlar onun bu sevdadan vazgeçmesine sebep olmuştur. Bu hülyanın ardından Hüseyin Kazım Kadri bey’in Manisa Tepecik Köyünde bir çiftlik ve burada bir nezih topluluk kurulması gündeme gelmiş olsa da, o yıllarda Tevfik Fikret’in kendi Aşiyan'ını inşa etmeye başlaması bu fikrin de ortadan kalkmasına sebep olmuştur.Annesinin hac yolunda ölümünün ardından tek başına eve dönen Fikret'in kız kardeşi Sıdıka hanım, sonraki yıllarda yaşadığı mutsuz evliliği ve sonrasında da genç yaşta 1902 yılında vefatıyla şairi bir kez daha kedere sürüklemiştir. Hayatında en çok sevdiği insanlardan biri olan babası Hüseyin Efendi sürgün olarak gönderildiği Antep’te vali iken hayatını kaybetmiştir. 1905 yılındaki bu acı olay onun ruhunda yeni bir iz bırakmıştır. Yılların verdiği bu hasarlar Tevfik Fikret’in Aşiyan'ını oluşturmasında mutlaka büyük rol oynamıştır.
Aşiyan YapılıyorTevfik Fikret’in Mekteb-i Sultani öğretmenlik görevinin ardından, Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesi ve Robert Kolej de Türkçe öğretmenliğine devam etmesi 1896 yıllarına rastlamaktadır. Onun kolejde ki görevi ile birlikte kayınpederi Mustafa Bey’in Rumeli hisarındaki yalısında oturmaya başladığını görmekteyiz. Kolejdeki derslerine giderken kullandığı yol üzerindeki Aşiyan’m bu arazisi onun eşiyle birlikte gelip hayaller kurduğu hatta şiirler yazıp resimler yaptığı bir yer olmuştur. Aşiyan Müzesi "Mithat Cemal Kuntay’’ arşivinde bulunan anılarda da bu anlatılmaktadır.

"Derslere gidip gelirken şehirden uzaklaşmak, Hisara ya
kın, Boğaz’a hakim bir noktada, Kolej yanlarında yerleşme 
arzuları dayanılmaz bir kuvvet haline gelmiştir.

Beğendiği, seçtiği tepe eski Babıali arkadaşlarından Ali 
Haydar beyefendinin haremi Fatma Şermin hanımefendiye 
aittir (müstakbel kayınvalidem). Ferağ ve intikal muamelesi 
derhal yapılıyor. O yere göre hazırladığı plan mucibince in
şaata başlatıyor.

Lâkin az sonra ustalar aldatıyorlar, kaçıyorlar, eldeki 
para kafi değildir, bitirip içine girmek, gönlünce işlemek için 
bir hayli para daha lazım. Borç almak? Fakat kimden?
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Servet-i Fünun arkadaşlarından Hüseyin Kazım bey (Trab

zon valisi Kadri beyzade - Bağlar arasında müellifi - sonra
ları Şeyh Muhsini Faim) aranan parayı ikraz ediyor, o Kazım 
bey ki Arapça, şer'i ilimlere vukufu sayesinde Kuranı Kerim
den seçtiği ayetleri Fikret’in telkin ve teşvikiyle İslam üm
metinin kalkınması için tercüme ve tefsir etmiştir ve Fikret 
bu yazılar üzerinde aylarca, senelerce onunla beraber göz 
nuru dökmüştür. Fikret 1905 te Aşiyan'da yerleştikten sonra 
evinin içi ve dışı, bahçesinin her karış toprağı ile ölümüne 
kadar uğraşmıştır."3

3 Aşiyan Müzesi Arşivi. (M.C.K. Dosya No:2O/3)

Hisardaki evinden okuluna gidişleri sırasında yazdığı meşhur "izler" şiiri de bu yolun Fikret için önemini vurgulamaktadır.
İzler

- Hürriyet yolunda -Yürürdüm biraz güç, biraz bî- huzûr Dikenlik, çetin, taşlı bir sâhadan; Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken, Yürürdüm fakat ben muannid, sabûr. Bu yol böyle sâ'iddi bir minbere: Cevânib mehâbetli bir makbere, Fezâsmda al bir güneş mübtesimdi... Mübeşşer adımlarla ettim mürûr Demin muztarib geçtiğim sâhadan; Yolum aynı şey; hep çakıl, hep diken; Yürürdüm fakat ben mübeşşer, vakur, Geçerdim basıp birtakım izlere; Eğildim biraz dikkat ettim yere! 
O izler benim, hep benim izlerimdi.-21 Şubat 1317-Tevfik Fikret bu şiirini, evinden Robert Kolej'e gidip gelirken yalnız kendi ayaklarının açtığı izlerden esinlenerek yazmıştır. Robert Kolej'i, Batı gibi gelişmiş bir uygarlığı yakalayabilmenin bir timsali gibi görüyor, oraya giden izlere bakarak sevinirken, kendinden başka giden olmadığını anlayarak hüzünleniyor. Bu şiirin diğer bir adı da Hürriyet 

Yolundadır.
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Robert Kolej

"Fikret, Sultanî'den ayrıldıktan sonra, 1896-97 yık sonla
rında Robert Kolej'de yine bir Türkçe öğretmenliği boşaldı, 
Kolej'in Bulgarca öğretmeni Panaretof, bir gün Fikret'i Hi
sardaki yalısında ziyaret etti ve kendisine bu öğretmenli
ği kabul edip etmeyeceğini sordu. Fikret, bu beş yüz kuruş 
maaşlı görevi kabul etti. Fikret’in öğretmenlikleri içinde en 
süreklisi budur. Bu görevdeki maaşı, yavaş yavaş artarak, 
Meşrutiyetin ilânı sıralarında on iki ve son yıllarında ise elli 
altına kadar yükseldi.”4Fikret, hayatının sonuna dek çalışacağı Robert Kolej'e başladığı andan itibaren burada da önemli işler yapacak, hem öğretmen arkadaşları, hem de öğrenciler tarafından çok sevilip saygı görecektir. Şair; kolej'de Osmanh Türkçesi ve Osmanh Tarihi derslerini verir.Özellikle ilerleyen yıllarda tüm vaktini buraya ayıracak olan Fikret, Kolej’de Türk şubesi mevcut olmadığından, burada "Robert Kolej Os

manlIca Şubesi Cemiyeti'm kurar.O'nun Kolej'de bıraktığı izleri, burada birlikte çalıştığı öğretmen arkadaşlarından dinleyelim:
"Tevfik Fikret Bey, Türkçe bölümümüzün başına geçtiğinden 

bu yana kendisi ile çalışmaktan ve arkadaşlık etmekten son 
derece gurur duyuyorduk. Kendisi, yüksek bir karaktere sahip, 
İstanbul'un en bilgili ve saygıdeğer kişilerinden biriydi."5“Fikret'in Aşiyan düşüncesi ilk defa Neyyir'e yazılan mektupta karşımıza çıkmaktadır. Fikret 1904 yılında tahsil için Paris'e giden dönemin Nafia Nazırlarından Zihni Paşanın torunu ve Reşat Bey'in oğlu olan Neyyir ile mektuplaşmaktaydı."6

6 M. Fatih ANDI, Yılmaz TAŞÇIOĞLU, Hüseyin YORULMAZ .(Mektuplarla Tevfik Fikret 
ve Çevresi, 1999 Sayfa.13) İBB. Kültür İşleri Daire Bşk. Yay. İst.

Fikret Aşiyan düşüncesini bu mektuplardan birinde şöyle dile getirir:
"Dağ başında bir ev yapmak ihtiyacı şu son zamanlar 

bende en anûd bir fikr-i sâbit şiddetiyle icrâ-yı hükm etmeye

4 Akyüz, 1945, s. 35

5 George Washburn, İstanbul'da Elli Yıl, Robert Kolej Hatıraları, (Çev., Tolgay 
Kaya), Meydan Yayınları, İstanbul 2011, s. 305
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başladı. Bazen o kadar meşgûl ve müstağrak ediyor ki hiç
bir şey yapamıyorum. Yalnız planlarımın önünde bağlanmış, 
düğümlenmiş, sanki tak takasını beynimin her köşesinde bir
den işittiğim ve titrediğim ilk keser ve egser ile oraya mıh
lanmış kalıyorum. Bütün havâs u hissiyâtımla, bütün kuvâ-yı 
maddiye ve mâneviyyemle o çizgiler beni sarıyor, bağlıyor, 
düğümlüyor ve artık hiçbir şey yapamıyorum. Sanıyorum ki 
bu yuvaya malik olsam, kendime daha serbest bir mâlikiye- 
tim olacak. Biraderimle (Şevki Bey) müşterek bir konağımız 
var ki istediğim gibi on ev vücûda getirebilir. Bunu satmak 
ve yahud rehin etmek suretiyle biraz para bulmaya çalışıyo
rum, kabil olmuyor. İşte hiçten bir gaile ki o kadar arzu etti
ğim halde bir mektubun cevabını yazamayacak kadar beni 
işgâl ediyor."7

7 Aşiyan Müzesi Arşivi (M.C.K. Dosya No: 37/62-1,2)

8 Aşiyan Müzesi Arşivi (M.C.K. Dosya No: 47/11)

9 Kenan Akyüz, 1947 Tevfik Fikret, s: 68

10 Aşiyan Müzesi Arşivi : (M.C.K.; 28/10)

"Rumeli Hisarının sırtında Aşiyan ismindeki ev Bütün İs
tanbul'da ismi olan tek ev. Mabet kemerli yazı odası olan bu 
evin acı bir hususiyeti var, Fikret bu evde iki kişilik karyola
da genç ölecek."8

"Babasının ölümü ardından Aksaray Ağa yokuşundaki 
evlerini Rebii paşaya satmıştır.Bu satıştan aldığı 2000 altın 
lira ile bugün bebek sırtlarında Aşiyan adı ile bilinen yapının 
yerini satın alınması ve inşaat için gerekli paranın bir kısmı 
buradan sağlanmıştır".9Arsanın eski sahibinin Haydar Bey olduğu bilinmektedir. Bu kişi Tev- fik Fikret'in Robert Kollej'den öğrencisi Nurettin Sevin Bey'in dedesidir. Arazi karşılığı 120 altın lira ödenmiş, daha sonra 50 altın liraya bir parça arazi daha gerekli görülerek alınmıştır. Bugünkü arsa toplamda 170 altın liraya satın alınmıştır.10Aşiyan'm projesi yine sanatçı tarafından çizilmiş bulunmaktadır. Bu projelerin ilk örnekleri olarak hazırlanan plan ve taslaklar bugün Aşiyan Müzesi koleksiyonunda bulunmaktadır, (resim 2). Bahçe peyzajına kadar çizip renklendirdiği bu çizimlerde farklı açılardan sanatçının hayalindeki Aşiyan'm planlarını bulabilmekteyiz.
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Resim 2: Tevfik Fikret Tarafından Aşiyan için Tasarlanmış Mimari Çizimler 
(Aşiyan Müzesi Koleksiyonu)

İnşaat 1905 yılında başlamıştır. Kısa bir süre sonra inşaatı yapan kalfanın işi aksatması hatta Fikret'i aldatarak ortadan kaybolması inşaatın durmasına sebep olmuştur.İsmail Hikmet'in anılarından:
"Fikret Aşiyanı kuruyordu . Hemşirezadem ona kendi ya

hşini yapan kalfayı götürmüş,o da işe başlamıştı. Her insan
da kendi büyük ruhunu gören Fikret, hatırına en ufak bir 
şüphe bile getirmeden, kalfaya istihkakından pek fazla bir 
para yermiş, malzeme tedariki için büyük bir suhûlet göster
mişti. Kalfa bu emniyeti ganimet bilmiş, adamlarını toplayıp 
savuşmuş, o sââdet yuvasını yüzüstü bırakıp günlerce gö
rünmemişti. Fikret, Hisarda İskelenin yakınındaki yalısında 
oturuyordu. Gittik Kalfayı, bilmem hangi birahanede, rakı 
masasının başında bulan polisler getirmişler. O da orada 
idi. Konuşuyorlardı: Fikret'in sesinde acı bir titreyiş, tath bir 
ahenk vardı. Sözleri kendi zararına değil, kalfaya acıdığını 



gösteriyordu. O aralıkta bizi hararetle karşıladı, iki cümle ile 
meseleyi anlattı. Bir mücrim vaazıyla Oryan kalfa: "Ben ne 
yapayım efendim?" diye soruyordu. Fikret de: "Kuzum kalfa 
daha ne yapacaktın? Rahatımı, huzurumu, saadetimi aldın 
götürdün. Sen kendinin olmayan bir hakkı keyfine sarf eder
ken, burada, bu balkonun üstünde, ailem, çocuğumla, gece
leri uykusuz geçiriyordum. Kalfa daha ne yapacaktın?" di
yordu. Fikret'i pek iyi tanımış olan o herif, onun en zayıf en 
insani hissine müracaat ediyor; "Evet bir kabahat ettim, ne 
yapayım, bir evim var, satarım çocukları sokağa atar sizin 
evinizi bitiririm!" diyor ve bu sözlerin Fikret'i öldüreceğini 
pek iyi biliyordu. Hayır kalfa! Ben sana evini sat, demiyorum, 
başladığın işi bitir! Ben biraz daha borçlanırım, zarar yok, 
senden tazminat istemiyorum, teminat istiyorum. Sözünü 
tut! Başladığın işi bitir! diyordu.”11

11 İsmail Hikmet Ertaylan, Düşün dergisi,özel sayı 5-6, sayfa; 25-26, 1965

12 Düşün Dergisi sayı 7-8

Tevfik Fikret’in hassasiyetini ve üzüntüsünü gören arkadaşı Hüseyin Kazım Bey; Üsküdar Beylerbeyinde 1900 tarihinde Mimar Kemalettin tarafından inşa edilen yalısını da yapan ustasını ona göndermiştir.12Toplamda 1500 altın lira harcanan yapı, 1906 tarihinde bitirilerek Fikret ailesine teslim edilmiştir.
Aşiyan’ın iç dekorasyonu:Aşiyan'm mimarisi gibi iç mekân düzenlemesini de Fikret kendi elleriyle yapmıştır, Yakın çevresi ile onu Aşiyan'mda ziyaret eden arkadaş ve öğrencilerinin anılarında ev tüm detaylarıyla anlatılmaktadır.

"Hiç umulmayan tarzı, teşrifi, tezyini ile her ziyarette size 
ilk defa görüyormuşsunuz hissini veren salonun neresinde 
yer beğeneceğinizi tayinda acemileşirsiniz. Güzelliğe mesh 
uf (susamış) bir ruhun tekemmül etmiş in'ikâsı (olgunluğun 
yansıması) olan salonun her noktası zihni, yormadan saat
lerce düşündürür.



Res 3; Fikret Döneminde Aşiyan (Salon) 
Aşiyan Müzesi Koleksiyonu

Res 4; Günümüzde Aşiyan Müzesi (Salon) 
Tevfik Fikret'in Balmumu Heykeli

Rengârenk camları, Gotik mâbedleri hatırlatır. Sade, çiçek 
girlântlı duvarları, hafif inhinalı tavanı kadim Yunan evlerini 
andırır. Sedef kakmalı, kadife döşeli sediri, kanepeleri bundan 
yirmi sene evvelki İstanbul zevkini uyandırır. Cilâlı tahtalara 
serilmiş zarif seccadeler, hayalinizi Buhârâ'ya, İran'a kaçırır. 
Şu yüksek tirşe lâmba, şu fağfur kâseler, ihtiyar Çin'in metal
dir. Siyah zemin üzerine sırma kartal işlemeli paravana, ince 
resimli küpler, volkanlar ve padgudalar adalarına mensuptur. 
Loş, minimini bir girintinin bir tarafındaki ocak, karşısındaki 
uzun minderi, şal örtüleri, işlemeli yastıkları, ayet levhaları, 
tavandan sarkan arabesk lambasıyle zihninizi asırlar arasın
da dolaştıran tâ Kurûn-i Vusta İslam Şarkının efsanevi odaları
na götürür. Sedefli, oymalı sigara iskemleleri, Bağdad'ı, Şam'ı 
düşündürür. Duvarlar tablolarla örtülmüştür. Münasip yerlere 
nefis ciltler, içlerinde her gün taze çiçekler yaşayan Gale, Sevr 
vazoları konulmuştur. Öteye, beriye heykeller, çevreler serpişti
rilmiştir. Hasılı bu yer, tenevvü içinde bir vahdet misali, imtizaç 
etmiş bir âhenk âlemi, bütün bir hüsün iklimidir. Denilebilir ki, hakikatte birbirine zıt, rakip milletlerin yüzlerce senedir yürütüp getirdikleri san’atları bu âsûde salonda uyuşmuşlar! Ve o beynelmilel güzellikler, şairin ruhunda yaşattığı karışık insaniyet hayalinin bir timsali gibi bu lâneyi süslemiştir.
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Res 5; Fikret Döneminde Aşiyan (Salon) 
Aşiyan Müzesi Koleksiyonu

Res 6; Günümüzde Aşiyan Müzesi (Salon)

Tahtın yanıbaşmdaki şömineli hacleyi babasının hatırasına hasret
miş. Yağlıboya ile babasının resmini yapmış... Belki ortadaki örtüler, 
levhalar, beyaz dal işlemeli pembe atlas seccade, küçük sedef çekmece 
hep pederinden yadigârdır. Az ötede baba aşkına hoca aşkı refakat 
ediyor: Recaizade Ekrem Bey’in, buruşuk, mavi bir paspartu içinde,ba
şı açık bir fotoğrafisi asılı. Kitap dolabının üstündeki vazoda, her vakit, o resme doğru uzayan zarif ve taze bir demet bulunur. Salonun bir köşesine de Haluk'un çocukluk hatırası, refikasının oğlu ile bir arada çıkarttığı resimler işgal ediyor13...Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fikret'in ölümünden birkaç yıl önce, beraberinde Yahya Kemal ve Rıza Tevfik ile birlikte aşiyanda Fikret'i ziyarete gelmişlerdir. Şu cümlelerle evin iç mekanını tasvir etmektedir.

“Evin içi gerek bugünkü deyime göre, dekorasyon, gerek 
eski deyime göre döşenip dayanma bakımından o kadar epok 
dışı, o kadar özel ve özgün bir üslûp taşıyordu ki, Fikret'in 
buraya girdikten sonra, geçmişe, geleceğe ve bulunduğu 
memlekete dair her şeyi unutacağından şüphe edilemezdi. 
Zira, bu salt kendi zevkinin, daha doğrusu kendi fantezisi
nin, kendi eliyle kurulmuş bir dekoruydu ve bu dekorun her 
tarafına, sanki, Edebiyat-ı Cedide şiiri damgasını basmış gi
biydi. Zira, göze çarpan bütün eşyaların nitelikleri ancak o 
çığır şairlerinin kullandıkları sözler ve tabirlerle tarif edilebi
lirdi: meselâ , tül perdelere "esiri", kuştüyü yastıklara "sîne-i 
nermin", koltuk veya sedirlere "âğuş-u ârâm”, tavandan sar
kan cami kandilleri biçimindeki avizelere "âveng-i nücûm" 

13 12 Ruşen Eşref (Ünaydm), Tevfik Fikret, 1919, S25-27
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ve bütün bunlara birtakım suluboya resimleri, masa, vitrin 
cici bicilerini katarak, dışarıdan kuş kafesine benzettiğimiz 
Âşiyan'a içerisinden bir "halce-i hülya ' diyebilirdik."14

"Aşiyan'daki masa üç rafhdır ve şekil itibariyle oldukça 
gariptir. Tahta koltuk ve bu masa Fikret tarafından şekilleri 
çizilerek yapılmıştır. Aşiyan’daki masa ve koltuklar Fikret'in 
ölümünden sonra ayrı ayrı kimseler tarafından satın alın
mıştı. Bu sefer belediye, Fikret'in masasının izini takip etmiş 
ve nihayet onun İstanbul Üniversitesinde bir mahzende bu
lunduğu anlaşılmıştır. Fikret'in masası yine üniversite tara
fından Âşiyan’a hediye edilmiştir. Fikret'in şimdi Aşiyan'da 
bulunan koltuklarına gelince onunda bir öğretmen tarafın
dan satın alındığı anlaşılmıştır. Belediye bunu zannederim 
175 lira mukabilinde, öğretmenden satın almıştır. Aşiyan'm 
içi tarifi; tül perdeler, kuştüyü yastıklar, koltuk veya sedirler, 
tavandan sarkan cami kandili biçimindeki avizelere..."15

15 Gençlik ve edebiyat Hatıraları, Bilgi Yayınevi, 1969, s.269
Yakup kadri Karaosmanoğlu, Faruk Cumbul - M.K. Aşiyanda , s.91

16 Faruk Cumbul "M.K. Aşiyanda

17 Kenan Akyüz, 1947 Tevfik Fikret, s-69

18 Ruşen Eşref Onaydın. Tevfik Fikret 1919, s 25-27

"Ana kapısı sarı bir çift yuvarlak topuzu olan büyük bir 
kapı idi. Salonda duvara dayalı arkasız bir sedir."16

"Yemek odası, ferah ve aydınlıktır. Büfe duvara gömme, 
sade dolaplar halindedir. Zemini taştır..."17Aşiyan ile ilgili en kapsamlı bilgi Tevfik Fikret'in öğrencisi ve arkadaşı Ruşen Eşref Ünaydın'm "Tevfik Fikret” adlı kitabında bulunmaktadır. 1919 yılında basılan kitap Ruşen Eşref'in Aşiyan'ı ve Fikret'i ziyaretlerindeki anılarından meydana gelmektedir. 1912 yılındaki bu ziyaretlerde evin içi ile ilgili birçok ayrıntı ve fotoğraf bu kitapta yer almaktadır.18

"İstanbul’a indiği zaman mutlaka Beyoğlu'na çıkar ve Ja
pon pazarına uğrardı. 0 zamanlar yeni açılan Japon pazarın
dan her zaman birçok biblolar alarak Âşiyan'a dönerdi. Tev
fik Fikret'te bu biblo merakı pek ileriye gitmişti. Aşiyan'm her 
tarafını bunlarla doldurmuştu.Hayvanları çok sevdiği için bu

14 Yakup Kadri Karaosmanoğlu HİKMET FERUDUN ES
TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR ,Hazırlayan : Selçuk Karakıhç - Ötüken yayınları 2009



bibloların hepsi de onların muhtelif cinslerini gösteriyordu. 
Bu suretle etrafta pek şirin tekir kediler, aslanlar, kaplanlar, 
filler, balıklar, timsahlar göze çarpıyordu. Bu biblolardan son 
zamanlara kadar yalnız bir fil kalmıştı. Japon pazarından bir
çok şık yastıklar da alırdı. Ekseriya konuşurken bu yastıkları 
dirseğinin altına koyardı. Hatta Tevfik Fikret "Zerrişte" ismin
deki meşhur kedisinin yağlı boya gayet güzel bir tablosunu 
da yapmıştı. Tevfik Fikret'in en sevdiği şeylerden biri de büst
ler, mini mini heykellerdi. Fakat bunların kendi ruhuna uygun 
olanı pek pahalıydı. Alçıdan yapılmış adi ve ucuzlarına ise te
nezzül etmezdi. Güzel şeylere karşı arzu dolu bir insan olduğu 
halde bir gün bile paranın peşinde koşmuş değildi.”19

"Büyük şairin hayatında hakikaten en mühim yerlerden 
biridir. Aşiyan'm yemek odasında sofra kurulmuştur. Masa
nın üstünde küçük vazonun içinde beyaz çiçekler göze çar
pıyor! Dün aynı vazoda mavi çiçekler vardı. Bu gün beyaz, 
yarın mutlaka mor olacaktır. Zevcesi Nazime Hanım : "sofra
sında her gün taze ve ayrı çiçekler isterdi. Bahçeye sırf bu
nun için başka başka renklerde, ayrı ayrı cinslerde çiçekler 
dikilmişti. Sofrasındaki vazonun çiçekleri her gün değişirdi.” 
Demektedir. "20

"Tevfik Fikret'in Aksaray’daki evinin duvarına bir göz ata
lım. Orada, Fikret'in odasında küçük, fakat hakikaten pek 
zevkli bir silah koleksiyonu görüyoruz. Bu koleksiyon tüfek
lerden, kılıçlardan, hançerlerden mürekkeptir. Armalı taban
calar göze çarpıyordu. Bilhassa yüzleri altın yazılarla işlenmiş 
kılıçlar göze çarpardı. Fikret sanatkarane yapılmış kılıçlara 
ve tabancalara meftundu. O bütün güzellikleri severdi."21

"Tevfik Fikret'in sofrasında her zaman çiçekler bulunur
du. Bahçeye sırf bunun için başka başka renklerde, ayrı ayrı 
cinslerde çiçekler dikilmişti. Sofrasındaki vazonun çiçekleri 
her gün değişirdi. ”22

22 Nazime Fikret, Hikmet Ferudun Es, Tanıdığımız Meşhurlar Hazırlayan : Selçuk Ka- 
rakıhç - Ötüken yayınları 2009

19 Hikmet Ferudun Es, Tanıdığımız Meşhurlar Hazırlayan : Selçuk Karakıhç - Ötüken 
yayınları 2009

20 Hikmet Ferudun Es, Tanıdığımız Meşhurlar Hazırlayan : Selçuk Karakıhç - Ötüken 
yayınları 2009, sayfa 98

21 Hikmet Ferudun Es, Tanıdığımız Meşhurlar Hazırlayan : Selçuk Karakıhç - Ötüken 
yayınları 2009
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"Evvela bahçeden başlıyoruz. Burada insanın gözüne çar

pan şey kayalardan yapılmış vahşi bir mobilyadır. Mesela bir 
masa, etrafında yine taştan koltuklar, iskemleler... Yanında 
da bir divan kadar uzun, fakat arkalıklı büyük bir kanepe... 
Bilhassa taş masa çok sanatkarane yapılmıştır. Oturduğunuz 
zaman ayaklarınızı yerleştireceğiniz yerlere kadar oyulmuş. 
Bu taş mobilyaya bahçenin başka taraflarında da rast geli
niyor. Mesela bir çam ağacının altına yine arkalıklı ve mavi 
taştan bir kanepe... Oturacak o kadar çok yer var ki burada 
açık havada, mükemmel surette kalabalık bir misafir heyeti 
kabul edilebilir. Bütün bunları Fikret kendi yapmıştır. Şimdi 
taş mobilyalara bakıp ona dair dinlediklerimi hatırlıyorum."23

23 Hüseyin Cahit Yalçın- Hikmet Ferudun Es, Tanıdığımız Meşhurlar Hazırlayan : Sel
çuk Karakıhç - Ötüken yayınları 2009

24 Düşün 1965 sayfa; 31

25 Î.H.Ertaylan 1964 "Fikret'in Kayası” Düşün Sayı;l, s.4

"Fikret, tabiatın ateşli bir aşığı idi. Onun nazarında bir 
papatyanın bir güneş kadar kıymeti, bir örümceğin bir insan 
kadar ulviyeti vardı. Fikret her iyiyi, her doğruyu, her güzeli 
severdi. Biz arkadaşlar ona "Ma'bûd ı Hüsün" derdik. Yalçın 
bir kayaya "Ne güzel" dediğini kaç kere işittik. Vahşi bir dike
ni okşadığını kaç kere gördük. Çok zaman bu okşadığı mavi 
tül gibi dikenleri toplar Aşiyan'a getirirdik. Aşiyan'm bahçe
sinde de bir kaya, bir Ebülhevl vardır. Fikret kendi sinesinden 
kopan bir feryadı, bu kayanın bağrına basmıştı. O kaya onun 
ruhu kadar kıymetli idi. Etrafından süzülerek, içinde nilüfer
ler beslenen, mini mini havuza billur kartalların süzüldüğü- 
nü görmek onun için bir hazzı ruhani idi."24

"Fikret evine yakın bir yerde bulunan kayaya bir şiirini 
kazdırmıştı. Bu kayanın altını oydurup bir kitap odası yap
mak ölünce de kendisine ebedi halveti ibadet haline koymak 
istemişti. "25

"Aşiyan'daki masa üc raflıdır ve şekil itibariyle oldukça 
gariptir. Tahta koltuk ve bu masa Fikret tarafından şekilleri 
çizilerek yapılmıştır. Aşiyan'daki masa ve koltuklar Fikret'in 
ölümünden sonra ayrı ayrı kimseler tarafından satın alın
mıştır. Bu sefer belediye, Fikret'in masasının izini takip etmiş 
ve nihayet onun İstanbul Üniversitesinde bir mahzende bu
lunduğu anlaşılmıştır. Fikret'in masası yine üniversite tara-
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fından Aşiyan'a hediye edilmiştir. Fikret'in şimdi Aşiyan'da 
bulunan koltuklarına gelince onunda bir öğretmen tarafın
dan satın alındığı anmaşılmıştır. Belediye bunu zannederim 
175 Hra mukabilinde, öğretmenden satın almıştır."26

Res 7; Fikret Döneminde Şömineli Kısım Res 8; Günümüzde Şömineli KısımAşiyan'm insan ruhunun derinliklerini inen bu tarz sunumu Fikret'in sanatını sadece; şiir ya da resimle ortaya koymadığını sanatın Fikret için bir yaşam tarzı olduğunu göstermektedir. 9 yıl kadar kısa bir süre Aşiyan'da yaşayan Fikret 19 Ağustos 1915 yılında henüz 48 yaşında iken hayata veda etmiştir. Vasiyetinde Aşiyan'a defnedilmeyi istemiş fakat buna razı olmayan aile fertleri Aşiyan'm ileride yabancı kişilere geçeceği düşüncesi ile Fikret'in naşını Eyüp'te bulunan aile kabristanına defnetmişlerdir. 1961 yılında Tevfik Fikret Derneği'nin çalışmaları neticesinde Fikret'in naşı Eyüp'ten alınarak Aşiyan'm bahçesine 24 Aralık 1961 yılında taşınmıştır.1915 yılında Fikret'in ölümünden sonra şairin eşi Nazime Hanım 1940 yılma kadar Aşiyan'da yaşamaya devam etmiştir. Nazime Hanım Aşiyan'da çeşitli tadilat ve düzenlemeler yaptırtmıştır. Binanın üst katında kolej tarafına bakan kısımda mevcut olan üç oda Nazime Hanım döneminde eklenmiş ve bu bölüm kendisi tarafından kullanılmıştır.
26 Kenan Akyüz, 1947, Tevfik Fikret, s: 43



Diğer odalar ise kolej hoca ve öğrencilerine pansiyon olarak kiralanmıştır. Binanın bakım masraflarının artması ve Nazime Hanım'm yaşının ilerlemesi ile birlikte Aşiyan 1940 yılında yine kendi isteği üzerine satışa çıkarılmıştır. Bu haber Robert Kolej'in Türk Müdürü olan Adnan Adıvar tarafından dönemin Milli eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel'e bildirilmiştir. Haşan Ali Yücel de İstanbul Belediyesi Başkanı - İstanbul Valisi Lütfü Kırdar'a durumu iletmiş ve bina devlet adına İstanbul Belediyesi tarafından 10.000 Lira karşılığında Aşiyan'ı arazisi ile birlikte satın alınmış ve ardından müze kurma çalışmalara başlamıştır.Aşiyan Müzesi koleksiyonunda Tevfik Fikret'in eşyaları dışında yine dönemin büyük şairi Abdülhak Hamit Tarhana ait eşyalarda bulunmaktadır. Şairin 1937 yılında ölümü ardından son eşi Lüsyen Hanım tarafından bu eserler İstanbul Belediyesine verilmiştir.Aşiyan'ın Edebiyat'ı Cedide adı ile bir edebiyat müzesine dönüştürülmesi aşamasında bu Koleksiyon da müze envanterine dahil edilmiştir. Ayrıca; Edebiyat-ı Cedide yazarlarına ait çeşitli fotoğraf ve tablolar koleksiyona katılarak 1945 yılında Türk Edebiyatının ilk müzesi "Edebi- 
yat-ı Cedide Müzesi" törenle açılmıştır.



Sayın Bay Mithat Cemal Kuntay 
Maçka Harmanlı Ap. Kat I no 4

Maçka

Yazmakta olduğunuz Tevfik Fikret adlı 
eseriniz için sizce mühim olan bazı noktaların aydın
latılmasını isteyen mektubunuzu aldım.

Böyle kıymetli bir eserle Türk edebiyat 
tarihine yapacağınız büyük hizmetten dolayı sizi şim
diden tebrik ettikten sonra, istediğiniz malumatı ve
riyorum :

Aşiyanın Robert Kollej idaresi tarafın 
dan satın alınmakta olduğunu Sayın Dr. Adnan Adıvar' 
dan işidlnce ilk düşüncem Fikretln evinin, başka ele 
geçmemesi ve İstanbul Belediyesine mal edilmesi oldu. 
Bizde, şimdiye kadar bir edebiyat Müzesi de olmadığı 
için, Aşlyanı satın aldıktan sonra, burada Tevfik Fik
ret ve onun mensup olduğu edebiyatı cedide için bir 
Müze tesisi münasip olacağını da düşündüm.

Dr. Adnan Adıvar’dan, bir Türk şairinin 
evi olan bu binanın İstanbul Belediyesi tarafından Mü
ze haline konulacağını söyleyerek Amerikalılar nezdin- 
de Aşiyanı almaktan vaz geçmeleri için tavassutta bu
lunmasını rica ettim.

Sayın Dr. bu ricam üzerine Robert Kol
lej idaresine müracaat etti ve onları iknaa muvaffak 
oldu. Amerikalılar 4000 lirayı vermiş oldukları halde। 
büyük nezaket göstererek muameleyi durdurdular ve Aşi- 
yanı satın almağı bize bıraktılar. Tam bu sırada o za
man Milli Sğitim Bakanı bulunan Sayın Haşan Ali Yücel' 
$en bir mektup aldım. 0 da Aşiyanın satın alınarak
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Edebiyatı Cedide Müzesi haline konulması münasip ola
cağını bildiriyordu.

Daimi Encümene teklifim üzerine Aşiyanır 
bu maksadla satın alınmasına 6.II.939 tarihinde karar 
vecdi. Aşiyan 2.2.940 tarihinde İstanbul Belediyesi 
adına Tevfik Fikretin eşi Bayan Nazime Fikretten I000C 
liraya satın alındı. Bayın Bayan Nazime Fikretin de bu 
işte gösterdiği hüsnü niyeti takdir ve teşekkürle yad 
etmek bir kadirşinaslık borcudur.

Ariyan satın alındıktan sonra 945 Temmu
zuna kadar tamir ve tanzim edildi; yolu yapıldı. Ede
biyatı cedidenın kurucuları ve alemdarları olan Tevfik 
Abdülhakamit, Recai zade Ekrem, Sami Paşa zade Sezai 
beylere aid eserleri ve hatıraları toplayarak Müzeyi 
kurduk ve 19 Ağustos 945 de Tevfik Fikretin Ölümünün 
30 cu yıl dönümünde açılma törenini yaptık bu törende 
hem Şair ve hem Edib olan eski Millî Eğitim Bakanı 
Haşan Âli Yücel de bulunarak Fikretin hayatını tasvir 
eden çok kıymetli bir söylevde bulundular.

Müzeyi gun geçtikçe daha ziyade zengin
leştirmeğe çalıştık ve çalışmaktayız.

istemiş olduğunuz fotoğrafımı da ayrıca 
takdim edeceğim. Kıymetli eserinizi bir an evvel ta
mamlamağa muvaffak olmanız temennisile hürmetlerimi 
sunarım.

Resim 9a; Lütfi Kırçlar Tarafından Mithat Cemal Kuntay'a 
28.09.1946'da Yazılan ve Edebiyat-ı Cedide Müzesinin 

Kuruluş Aşamalarını Anlatan Mektup (Aşiyan Müzesi Arşivi)



Res 10; Edebiyat-ı Cedide Müzesinin 19 Ağustos 1945 Tarihindeki 
Açılış Tören Ön Sıra; Lütfi Kırdar, Haşan Ali Yücel 

(Aşiyan Müzesi Koleksiyonu)Son olarak 1918 yılında ölen ünlü kadın şairlerimizden Şair Nigar Hamm’m kişisel eşyaları ve kütüphanesi Şair Nigar'm oğlu Salih Keramet tarafından 1958 yılında müzeye bağışlanmıştır.Aşiyan Müzesinin kurulma aşamasında "1940-1945 yılları arasında" yapılan bakım onarım ve restorasyon işlemleri daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. Yapısal anlamda yapılan bu çalışmalar 1952, 1974, 1982, 1990 ,2000 yıllarında gerçekleştirilmiş olup en kapsamlı restorasyon ise 2010-2012 yılları arasında yapılmıştır.1964 yılında yayımlanan Düşün Dergisi'nin 1. sayısında sayfa 30- 31 de Fikret Derneği'nin 22 maddeden oluşan Çalışma Planı yapılmış, bu planın 17. Maddesinde; Aşiyan'm yalnız Fikret'e tahsis edilmesini 
temine çalışarak içerisini eskisi gibi restore etmek, amaçlanmıştı. Bu doğrultuda yürütülen çalışma o günün şartlarında gerçekleşememiş sadece dilek ve temenni olarak kalmıştır.2000’li yıllarda başlayan çalışmalar sonucunda, 2010 yılında Aşiyan kapsamlı bir restorasyona alınmış, 2012 yılında proje tamamlanmıştır. Aşiyan Müzesinin Tevfik Fikret'li yıllardaki Aşiyan'a dönüştürülmesi ile yıllar önceki bu düşünce de hayata geçirilmiştir.Geçmiş yıllarda yapılan sergileme yenilenerek aslına uygun haline getirilmiştir. Müzenin ilk yıllarında zemin kat salon kısmında yer alan Abdülhak Hamit Tarhan'a ait eşyalar salondan alınarak binanın batı kanadında bulunan iki odada sergilenmiştir.



Resim 11; Abdülhak Hamit Tarhan OdasıSalonda; Fikret'in balmumu heykeli restorasyon çalışmaları sıranda yaptırılarak Son Halife Abdülmecit'in eseri olan "Sis” Tablosunun yanında yerini almıştır. Fikret’in eseri olan yağlıboya tablolar ise şairin zamanındaki orijinal yerlerine sadık kalınarak tekrar hazırlanmış ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.

Res 12; Salon Genel Görünüm



Salonun yanında yer alan ve boğaza bakan cumbalı penceresi ile Fikret'in dinlenme odası olarak kullandığı kısım ise Servet-i Fünun yazarlarına ayrılmıştır. Hem müzenin ilk kuruluş ismine hem de Fikret’in saydığı ve sevdiği arkadaşlarının anısına bu odaya Edebiyat-ı Cedide Odası adı verilmiştir. Müzenin üst katı Şairin özel hayatını yansıtmakta olup yatak odası, çalışma odası, banyosu burada yer almaktadır. Henüz 48 yaşında iken vefat ettiği yatak odasında yatağı ve komidini dışında Türkiye’de bir ilk olan Fikret'in ölüm maskı da burada bulunmaktadır. Çalışma odası aynı zamanda onun resimlerini yaptığı atölyesi olarak da bilinmektedir. Bu odada çalışma masası ve koltuğu ile yazı takımlarının yanında kütüphanesi ve Robert Koleji'ne giderken kullandığı asma köprüye açılan kapı yer almaktadır. Fikret'in banyosu alafranga tarzda olup Mekteb-i Sultani öğrencilik ve öğretmenlik dönemi fotoğraflarının yer aldığı koridor üzerindedir.

Res 13; Edebiyat-ı Cedide Odası
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Res 14; Fikret Döneminde Res 15; Günümüzde Yemek Odası
Yemek Odası, Aşiyan Müzesi KoleksiyonuSanatçı'nm önem verdiği bir diğer kısım ise evin yemek salonudur. Burası bodrum katta ön cepheye bakan bölümde yer almaktadır. Yine bu katta merdivenlerin arkasında bulunan küçük odada Tanzimat sonrası ilk kadın şairlerimizden Şair Nigar Hanım'a ait eşyalar sergilenmiştir. Binanın bodrum katındaki diğer odalar mutfak ve çamaşırhanedir. Bu bölümler; Aşiyan’m kuruluş dönemi, bahçesi ile restorasyon aşamalarını gösteren fotoğraflarla yeniden düzenlenmiştir. Bu alan müzenin geçici sergi salonları olarak kullanılmaktadır.

Res 16; Şair Nigar Odası



Aşiyan Müzesinin bina restorasyonu ardından yenilenen müze iç düzenleme ve sergilemesi yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Fikret döneminde Aşiyan'da çekilen fotoğraflar ve 1906-1915 yılları arasında Aşiyan'ı ziyaret eden birçok yazarın notları, hatıraları referans alınmıştır. Sanatçı büyük bir ileri görüşlülükle evinin iç ve dış mekan fotoğraflarını çektirmiştir. Aşiyan ile ilgili ilk fotoğrafların evin yapıldığı 1906 yılma ait olduğu görülmektedir. Daha sonraki dönemi oluşturan ve 1909-1910 yıllarına tarihlendirilebilen görüntüler ise daha detaylıdır. Sanatçı; dönemine göre nadir rastlanmasına ve lüks olmasına rağmen özel fotoğrafçı getirerek Aşiyan'm her köşesinin fotoğrafını çektirtmiş- tir. Fotoğraflardan sadece bir tanesinin kimin tarafından çekildiğini bilinmektedir. Şairin dinlenme odasında bambu koltuğunda otururken ki fotoğrafı Fikret'in öğrencisi Rıdvan Evrenosoğlu tarafından Onun ölümünden iki ay önce çekilmiştir27. Fotoğraflardan 20 tanesi daha sonra fotokart olarak basılmıştır. Fikret gençlere ve hiç görmediği karilerine Aşiyan’ı miras bırakırken evinin kendi tarzında korunmasını, iç mekân düzenlemesinin günümüze kadar uzanmasını sağlamak için belki de bu fotoğrafları çektirmiş, ailesi ile birlikte poz vermiştir.

27 Hayat Mecmuası 1961, Sayı;23. Ressam ve Şair Tevfik Fikret

Res 17; Fikret'in Ölümünden İki Ay Önce Öğrencisi 
Rıdvan Evrenosoğlu Tarafindan Çekilen Fotoğrafı ( Aşiyan, Dinlenme Odası) 

(Aşiyan Müzesi Koleksiyonu)



153Fotoğraflarda; geniş bir salon, süslemeli duvar ve tavan, duvarlarda asih tablolar, şık bir şark köşesi, hoş mobilyalar, yerlere serili el dokuması halılar, bir köşede asılı kalkan ve kılıçlar, boğaza karşı penceresiyle yemek odası ve içinde şık bir şekilde kurulup süslenmiş yemek masası, üst katta Fikret'in edebiyata verdiği önemi yansıtacak ciddiyette ve düzende tasarlanmış çalışma odası görülmektedir. Evin dışardan içeriye her köşesi şairin emekleri ile oluşturulmuştur. Yaşam tarzını iç ve dış mekanda da ortaya koyan Fikret'in Aşiyan için doruk noktası ise seçilen yerin doyulmaz manzarasıdır. Boğazın en güzel yerinde Göksu ve Küçüksu'nun karşısında, insana huzur veren bu mevki Fikret'e dışarıdaki kötülüklerden korunmasını sağlayan bir kale, sıcak bir yuva olmuştur. Kurduğu yuvasında şiirler yazan, resimler yapan Fikret her zaman hayalinde canlandırdığı uzak diyarlara gitme düşüncesine Aşi- yan'm huzur dolu ortamında son vermiştir. Artık Fikret bu huzur dolu yuvasında kendini Robert Kolej ve Mekteb-i Sultanideki öğrencilerine adayacaktır.
"Burası Aşiyan; benim değil, gerçek yolda ilerleyen, temiz, cesur, yiğit gençlerindir."Tevfik Fikret
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